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DE AMBTENAAR

door

JOSEPH CAMPBELL

De palissander stoel,
't Bureau, met stukken overdekt,
't Vermoeid, gewichtig air,
Wat doen z'er eigenlijk toe?
De spade van den boer, die 't land omspit,
Is waardiger, vo0.r Gods gestreng gelaat,
Dan gansch dit apparaat.
Met al je diep gepeins
Kun jij geen blaadje laten groeien, maat!

De jonge mannen zullen 't spel der minne spelen
Met haar, die 't Lot hen huwen deed,
Haar schoot zal open gaan, de Dood
Zal ouden menschen 't stille ademen nemen,
Het openscheurend zaad
Zal kiemen en ons brood verschaffen naar behoef,
De appelboom zal gouden vruchten dragen,
De wind zal komen
En hij zal de zware luchten open stooten
En in schoone bouwselen uiteen doen gaan, de zon
Zal schijnen, regens regenen, 't helder water vloeien
En een dauw
Zal zachtjes druppen van het duister firmament -
Ondanks de stomste landvoogdij
En ondanks jou!

VERT. J. C. VAN SCHAGEN



HUGO DE GROOT OP SAINT-MAUR

Fragment uit een historische roman

door

ANNIE ROMEIN-VERSCHOOR

(Ter inleiding: De I4-jarige De Groot wordt door Oldenbarneveldt evenals
diens zoon Reinier meegenomen op een gezantschapsreis naar Frankrijk, waar
zij in Angers en Nantes Hendrik IV ontmoeten en onderhandelingen worden
gevoerd over de voortzetting van het verbond tussen Frankrijk en de Staten.

Van Nantes uit reist Huig alleen verder.)

Huig woonde die afscheidsaudiëntie niet meer bij. Zijn vader,
hoe een ijverig curator ook van de Leidse hogeschool, bewaarde
toch een heimelijke preferentie voor de Franse rechtsstudie, zoals
hijzelf en ~ijn broer die gevolgd hadden, en hij had er op gestaan,
dat Huig van deze gelegenheid zou gebruik maken om zich, gelijk
oom Cornelis, aan de vermaardè school van Orleans zijn doctors-
titel te verwerven.
Dus verliet hij Nantes een week voor het gezantschap en reisde nu
op studentenmanier te paard en met een enkelen dienaar door het
uitbottende Loire~dal naar Orleans, waar de roep van het wonder
van Holland, van den gevierden leerling van den groten Scaliger
hem al was voorgegaan. De rector bleek bovendien een oude be-
kende van Oom Cornelis, die hem dadelijk onderdak in zijn huis
aanbood en het kostte dan ook weinig moeite en niet meer
dan de gebruikelijke kosten om de heren professoren er toe bereid
te vinden hem na een meer dan bevredigende voorafgaande onder-
vraging op de se Mei, de dag, waarop het gezantschap op zijn
doorreis naar Parijs de stad passeerde, doctor in de beide rechten te
verklaren" De Admiraal en de Advocaat, de seigneur de Buzanval,
François Aerssens en de jonge Reinier waren er bij aanwezig, toen
de' rector, een kleine, levendige Fransman met nadrukkelijke ge-
baren het snorkend Latijn onderstreepte, dat hij van de perkamen-
ten, zwaar gezegelde bul voorlas voor hij die met een plechtige
armreiking aan den wel zeer jongen doctor overhandigde:
...... Dewijl we derhalven den geleerden Heer Hugo Grotius van
Delft, Baccalaurus in de Burgerlijke Rechten (nadat hij ons van
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de hooggeleerde, overwakkere en loffelijk-befaemde Heeren de
,ordinaire Professoren 'van beide Rechten in de gem~lde Universiteit
is opgeoffert) naeuw geëxamineerd en ook hebben doen examineren
door andere Leeraers, die hem nae het doorstaen van een scherpe
proef eenstemmelijk bequaem gekeurt en waardig hebben geoor-
deelt om den Titel van genoegzame wetenschap der strax genoem-
de Rechten te verkrijgen: en wijzelfs om zijn eerlijke wandel,
vroom leven, letterkunde en beroemden naem (die hier en door
andere plaetsen wijdt verspreit is, en welke hij door zijn prijs-
waerdige naerstigheit zich heeft verworven) door het getuigenis
van velen, die hem kennen ten vollen verzekert zijn, en dat hij
van zijn eerste jeugt af aen door het renperk der letterscholen
dravende zo ver heeft gevordert, dat hij nu als een scherpbeproefde
en geoeffende kampvechter der Kerke Godts en der Christe Repu-
blyk ten dienste kan staen en weduwen en weezen en alle noodt-
lijdende persoonen beschermen; hierom is het dat we der zelven
Grotius na veel bekommering troost; na den arbeid rust w~l-
willende vergunnen (hoewel we zijn verdiensten niet naer waerde
kunnen verheffen). echter hem tot de gemelde Rechtskunde be-
quaem oordeelen en, na aanroeping van de naem J. Christi en
volgens Apostolische macht, ons verleent,' die we in dit geval ge-
bruiken, den gemelden Mr. H. Grotius van Delft op zijn verzoek
toestaen en vergunnen de vrijheid en macht om te regeren, te lezen,
te onderwijzen, openbaerlijk te disputeren "
Huig luisterde niet verder, zijn gedachten bleven hangen in die
paar woorden: macht om te regeren vijftien jaar was hij -
macht om te regeren kreeg je die door een gezegeld perkament
'van een vriendelijk en woordenrijk Frans rector macht om te
regeren, dat was wat de Advocaat had, de macht om anderen je
wil op te leggen, hun gedachten te richten, hun daden te besturen,
het allerhoogstbereikbare leek het hem, maar ook het moeilijkste.
Hij had zich veel voorgesteld van deze reis: de zeereis en een vreemd
land te leren kennen, de koning, het hof, de kennismaking met een
reeks aanzienlijke en beroemde mannen, maar het hoogtepunt had
hem altijd deze plechtigheid in Orleans geleken, waar, hij geen
toekijker, maar actief middelpunt, geen figurant maar hoofd-
persoon zou zijn. Hij had het betreurd, dat zijn vader hier niet
bij zou zijn en oom Cornelis en Tuningius en Scaliger. En nu leek

•
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het opeens zo onbelangrijk, doctor in de rechten, er waren er hon-
derden zo, al waren ze dan geen vijftien jaar, een begin van een
begin van het verre doel, dat hij nu voor zich zag. Een leven als
de Advocaat macht om te regeren!
Hij schrok bijna op bij het breed gebaar, waarmee Charterius
hem de bul aanbood, hij slikte zijn adem in, stamelde even, maar
viel dan paraat en vlotweg in zijn routine van wonderkind met het
brillante redevoerinkje, dat hij zich op zijn tocht langs de Loire
al had uitgedacht. Het beviel hem minder dan zijn gehoor. Juist
in zijn overdreven bescheidenheid vond hij het nu te gewichtig.
Maar de professoren van Orleans dachten er anders over en juich-
ten "den jongen letterheld" geestdriftig toe, Justinus van Nassau
en Oldenbarneveldt dachten er anders over en lieten op hun kosten
in het stadslogement een vorstelijk feestmaal aanrichten. Reinier
dacht er anders over. Hij zelf had het onder leiding van Meursius
nog niet verder gebracht dan een behoorlijke academische voor-
opleiding. Huig's merkbaar groeiend zelfbewustzijn nu hij zich
weer in de hem vertrouwde academische sfeer bevond, zijn vloeiend
Latijn, maar de wijze vooral, waarop hij hier als een reeds erkende
beroemdheid ontvangen werd, maakte diepe indruk op hem en
hij zocht naar enige compensatie. .
"Je hebt wat gemist," zei hij, dadelijk nadat hij Huig gelukwensend
de hand had gedrukt.
"Hoe zo?"
"Het afscheid van den koning. Zijne Majesteit was uitermate
vriendelijk en tenslotte heeft hij ons het halve kasteel rondgeleid,
ook in zijn privévertrek, waar de tafel gedekt stond en toen in de
kamer, waar de hertogin in de kraam lag op een bed als een troon
met damastzijden gordijnen tot aan de zoldering en een mormeltje
van een klein rood kind op de schoot van een min. De koning liet
de gordijnen wijd openslaan en beval ons, nadat hij zelf het voor-
beeld gegeven had, de hertogin te kussen. De admiraal deed het
alsof hij zijn eerste liefde omhelsde en mijn vader alsof hij haar
uit de put verlossen moest. Toen kwam ik aan de beurt. Je moest
goed mikken, want haar gouden krullen waren ver over haar
wangen gekapt en ik was eerlijk gezegd als de dood, dat het rood
van haar koontjes zou afgeven, maar ze boog heel liefjes naar me
toe. Ze zweefde in een wolk van odeur en dat was maar goed ook,
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zei mijn vader, want in Holland zouden we gezegd hebben, dat
het stonk achter die bedgordijnen."
"En de koning? 'Wat was z~jn laatste woord?"
"Och het oude liedje. Twee ijzers in het vuur. Vrede met Spanje,
omdat hij in de strik zit en toezeggingen van hulp, omdat hij ons
te vriend wil houden."
De Admiraal, die herhaaldelijk het initiatief had genomen tot een
dronk op den jongen doctor, verscheen de volgende ochtend laat
.aan het ontbijt en voerde een Latijnse versregel aan, waarvan de
auteur hem ontschoten was, die voorschreef, dat op een feestdag
een rustdag behoorde te volgen. Huig viel hem dadelijk bij: terwijl,
de Admiraal rustte, wilde hij zich een indruk vormen van de rijk-
dom der Orleanse bibliotheek. Maar Oldenbarneveldt was on-
verbiddelijk: Parijs zou hen zeker ook nog een paar dagen vast-
houden en hij moest zo gauw mogelijk door naar Engeland. Nog
diezelfde middag togen ze weer op weg en de 8e Mei kwamen ze
binnen Parijs. De twee jongelui trokken er dadelijk op uit om iets
van de grote stad te zien: het Louvre, de Notre Dame, de Saint
Chapelle, maar Parijs zonder het hof en terwijl de meeste aanzien-
lijke families al voor de zomermaanden naar hun buitengoederen
waren vertrokken, was, 0 zeker, anders dan Delft en anders dan
den Haag, maar toch niet de betoverende wereldstad, waarvan ze
gedroomd hadden.
Er werden enige diplomatieke besprekingen gevoerd, o.a. met

den Venetiaansen gezant Contarini, met wien Huig op staande
voet vriendschap sloot. Maar voor hem was het belangrijkste van
zijn verblijf te Parijs het bezoek bij den jongen Henri Bourbon
Condé op het kasteel Saint-Maur aan de Marne. Het gezantschap
had aan Buzanval zijn wens te kennen gegeven om met den ver-
moedelijken troonopvolger kennis te maken en op de 12eMei reden
zij door het fris-beloverde bos van Vincennes naar buiten. Het
bezoek verliep aanvankelijk op de gebruikelijke wijze. Aan de
poort werden zij ontvangen door den markies van Pisani, een
streng-katholiek bejaard edelman, door den koning tot gouverneur
van den troonopvolger aangewezen en als zodanig sinds 1595 be-
last met.de kiese taak om van den zevenjarigen zoon en kleinzoon
van de erkende leiders der Hugenoten een goed-Roomsen koning
van Frankrijk te maken. Aan de ingang van de ontvangzaal wachtte
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hun de prins, een tengere, blonde knaap, maar zelfbewust van
houding en met een ouwelijke glimlach om zijn smalle mond.
Pisani stelde het gezantschap voor aan den jongen prins, aan zijn
moeder, Charlotte de la Trémouille, een vorstelijke, hooghartige
verschijning en aan zijn zuster Eleonore Charlotte, een kleine,
bleke schim in de schaduw van haar moeders overheersend wezen.
De admiraal deed de gebruikelijke aanbieding van alle diensten
en officiën vanwege de Staten en Maurits, en mevrouw de prinses
en haar zoon bedankten met de gebruikelijke tegenbeleefdheden.
Er werden stoelen en versnaperingen gepresenteerd en er ont-
wikkelde zich een van die gesprekken, waarvan het voornaamste
doel is, een pijnlijk zwijgen te vermijden en van weerskanten een
hoffelijke belangstelling te tonen.
Midden onder het gesprek wendde de prins zich abrupt tot Huig,
dien hij gewenkt had naast hem plaats te nemen en zei half luid:
"U bent dus het wonder van Holland, monsieur Ie docteur?"
Huig meende iets van spot te zien in die vroegwijze kinderogen.
"De koning is zo vriendelijk geweest die woorden te gebruiken,
Uwe Hoogheid."
Met een snelle blik naar zijn gouverneur liet het prinsje zich van
zijn stoel glijden:
"Ga mee, ik wil U mijn boeken laten zien."
Huig stond op en volgde hem door de open vleugeldeuren naar
een kleiner nevenvertrek. Een ogenblik had hij op het vermoeden
van een misplaatste grap geaarzeld, maar die even schuwe blik
en de eigenwillige houding van de magere jongensnek voor hem
gaven hem een plotselinge ontroering en het besef, dat de prins
van Condé en erfgenaam van de troon van Frankrijk een kleine
jongen was, die een beroep deed op zijn vriendelijkheid en rijper
inzicht. .
Voor een boekenkast van bescheiden afmetingen bleven ze wat
onwennig tegenover elkaar staan.
"Kijk," zei het prinsje, "dit alles moet volgens Lefèbre een toe-
komstig koning van Frankrijk bestudeerd hebben. Ik wou wel, dat
de brave eenoog er eerst den Bearnais zelf eens in examineerde ... "
Dan zichzelf in de rede vallend:
"Men zegt van U dat U heel, heel bijzonder intelligent bent.
U bent in Angers geweest en in Nantes. Hoe was het daar? Laat
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de koning zich werkelijk vangen in de gouden krullen van Gabriel-
Ie? En dat kleine addertje, monsieur Cesare, is hij bezig zich op
mijn plaats te dringen?"
Huig de Groot, die pas vele jaren later zou weten, dat hijzelf nooit
jong geweest was, keek ontsteld in het nerveuze en schampere
gezicht van het kind voor hem. Een diep medelijden, maar ook
een hulpeloze onervarenheid in deze wereld van vorstengunst en
kuiperij en een kleine vrees om zijn mond voorbij te praten deden
hem in de toon der conventie vluchten:
"In Angers hebben wij juist de sponsaliën van monsieur Cesare
en de jonge dochter van den hertog van Mercure meegemaakt.
In Nantes heeft de hertogin het leven geschonken aan een wel-
geschapen dochter."
"Jawel, moeder en kind zijn naar omstandigheden welvarend.
Men heeft ons hier al een koerier gestuurd om dat aan te kon-
digen."
De jonge prins werd bleek van drift en keek hem diep teleurgesteld
en een beetje vals aan.
"Is dat werkelijk alles wat ge me te zeggen hebt? Ik had ge-
dacht ... "
Hij aarzelde. Huig keek neer op zijn smal blond hoofd en werd
overweldigd door een gevoel van medelijden en beschermende
verantwoordelijkheid. Een kind, dat ieder ogenblik de macht kon
toevallen om over een heel volk te heersen en dat geheel vervuld
was van giftige afgunst op wie hem konden verdringen. En hij,
doctor Hugo Grotius van de universiteit van Orleans, Ie miracle
de la Hollande, hij had dit kind, dat een beroep op hem deed
willen afschepen met een paar leg~ frases. Het is waar, hij had
alleen een beroep op hem gedaan om hofkliekpraatjes bevestigd
te krijgen, maar hier nu was de "macht om te regeren", die hij
gebruiken moest en ten goede gebruiken moest. Zijn vrees om de
formele toon te laten varen viel van hem af. .
"Ik weet niet," zei hij zacht, "hoe anderen aan het hof over U
denken en spreken, maar de enige keer, dat ik de koning Uw naam
hoorde noemen, was het vol liefde en vaderlijke zorg."
"Heeft hij tegenover U over mij gesproken? Wat zei hij?"
Huig aarzelde een uitspraak te herhalen, die zo nauw aan zijn
eigen lof gebonden was geweest, maar de jonge prins had hem bij
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zijn mouw gegrepen en met een zijdelingse blik naar de open
deuren trappelde hij met ingehouden ongeduld op de grond:
"U moet het me zeggen!"
"Welnu dan, de koning zei, dat hem alles gelegen was aan een
harmonische ontwikkeling van de gelukkige aanleg, die hij in zijn
troonopvolger meende te zien, en dat hij daarom iedere gelegenheid
aangreep om mensen van kennis en karakter in zijn nabijheid te
brengen."
"Zijn troonopvolger, zei hij. Wie verzekert me, dat dat op mij
doelde en niet op dien - hij ving Huig's strenge blik op en ver-
volgde iets zachter - zijn zoon Cesare, foei, wat een naam voor
een bastaard!"
Huig voelde zijn lastige blos naar zijn wangen stijgen, toen hij
afgemeten zei:
"Neen, dat kan niet, Uwe Hoogheid. De koning sprak in verband
met mijn voorgenomen bezoek op Saint-Maur."
"Ik dank u," zei de jonge prins opeens in de vormelijke toon van
den vorst, die een audiëntie welwillend beëindigt, maar hij liet
er dadelijk op volgen:
"Wij moeten weer naar binnen, maar U moet me beloven, dat U
hier terugkomt. U blijft immers natuurlijk nog lang in Parijs?
Gaat U er studeren. U zoudt ook aan de Sorbonne nog ee:ç.skunnen
promoveren, in de filosofie bijvoorbeeld. U zult een nog beroemder
man worden met een titel van de Sorbonne. Ga mee, we gaan aan
den markies vragen, wanneer U weer kunt komen."
Huig volgde hem naar het gezelschap met een wijze glimlach.
Het scherpe diplomatengezicht van Pisani keerde zich bij het ver-
zoek van zijn pupil met een snelle onderzoekende blik naar den
jongen bezoeker, dan zei hij welwillend:
"Wanneer dr. Grotius daartoe bereid zou zijn."
Het leek Huig verstandig zich bereid, maar niet al te gretig te
tonen en er werd afgesproken, dat hij de volgende Zondag na de
mis zou terugkomen om met den jongen prins zijn studieplannen
te bespreken en iets van de omgeving van Saint-Maur te zien.
Op de afgesproken dag reed Huig nu geheel alleen in de koets,
die Buzanval hem voor deze tocht had afgestaan, door het bos van
Vincennes en aan de poort van Saint-Maur stond wederom de
hoffelijke Pisani, ditmaal vergezeld van den "éénoog" , Nicolaas
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Lefèbre, den leraar van den jongen prins. Pisani had zich nog
lang na zijn roekeloze jeugdjaren een dapper soldaat betoond en
de ervaring had zijn levendige geest geschoold tot een bekwaam
diplomaat, maar zijn beperkte ontwikkeling maakte hem een beetje
onzeker tegenover den geleerden jongen gast, en hij was daarom
grif ingegaan op het verzoek van den bescheiden Lefèvre om met
het jeugdige wereldwonder te mogen kennismaken. Van die on-
zekerheid bleek intussen niets in de vertrouwelijke toon van zijn
ontvangst. Als een oud vriend stak hij zijn arm door die van Huig
en dwong hem zo met zijn kleine stappen mee het voorplein rond
te wandelen voor ze het brede bordes van het hoofdgebouw op-
gIngen.
"Een enkel woord, monsieur Ie docteur," zei hij vriendelijk ter
verklaring van die omweg.
"Wij, mijn geleerde vriend Lefèvre en ik, hebben hoge verwach-
tingen van onzen pupil en wij stellen er onze eer in hem in alle
opzichten bekwaam te maken voor de zware taak, die op zijn
schouders zou worden gelegd, wanneer hij geroepen werd onzen
geëerbiedigden koning op te volgen. Moge dat uur nog ver zijn!
Ik verheug er mij dagelijks over, dat hij niet alleen de aanleg
toont van een goed soldaat en man van de wereld, maar. onder
leiding van monsieur Lefèvre ook een man van veelzijdige kennis
belooft te worden. Daarom breng ik hem graag in contact met
eminente jonge mensen als U, wier voorbeeld zijn ijver en studie-
zin zeker nog zal aanwakkeren. Maar U zult weten in welk een
delicate positie de prins zich dank zij de rampzalige verdeeldheid
van ons volk en van de hele christenheid bevindt. Die dwingt mij
tot een streng toezicht op zijn omgang, dat - ik weet het -
noch zijn jeugdige onbevangenheid noch zijn vorstelijk zelfbewust-
zijn ten goede komt. Met name in zijn verkeer met jonge mensen
laat ik hem graag zo vrij mogelijk en monsieur Lefèvre en ik zijn
dan ook niet van plan Uw samenzijn straks met onze aanwezigheid
te bezwaren."
"Maar ik stel het zeer op prijs ook U beiden te ontmoeten," ver-
zekerde Huig, die zich niet zo bijster aangetrokken voelde tot een
nieuw tête à tête met den jongen vorst.
"Wanneer wij over Uw tijd mogen beschikken, zult U daar straks
nog gelegenheid toe hebben. Monsieur Lefèvre en ik zullen dan
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graag het diner met U gebruiken. Zijne Hoogheid dineert vandaag
in het salet van mevrouw dé prinses. Vooral monsieur Lefèvre zal
graag iets van U horen over het geleerdenleven in Holland ... "
Er kwam plotseling leven in den zwijgzamen gouverneur.
"Ja," zei hij, "en over Scaliger vooral! Hoe heeft hij het in Holland
en waar werkt hij aan?"
"U zult straks alle tijd hebben om daarover te horen," zei Pisani
lachend. "Maar nu zou ik graag onzen gast bij Zijne Hoogheid
binnenleiden. Alleen nog dit: U bent scherpzinnig genoeg om
reeds begrepen te hebben, waar mijn inleiding van zoëven heen
wilde: Vermijd in Uw gesprekken al wat naar theologie zweemt,
dan ben' ik er van overtuigd, dat Zijne Hoogheid niet anders dan
lering en vreugde zal winnen bij Uw bezoek."
De prins ontving hen weer in de grote zaal, maar ditmaal zonder
zijn moeder en zuster en toen -Pisani zich na een enkel inleidend
woord terug had getrokken, bracht hij zijn gast weer naar het
nevenvertrek, dat hij zijn bibliotheek noemde en waar de boeken
een geschikte aanleiding vormden om een haperend gesprek op
gang te brengen. Eén voor één-nam hij de delen uit de kast en ver-
telde trouwhartig welke passages ervan hijmet Lefèvre, dien hij nooit
anders dan "den éénoog" noemde, bestudeerd had. Niets kon Huig
meer op zijn gemak brengen danjuist deze naïeve verantwoording.
"Twee boeken Virgilius hebben we gelezen - U moet denken:
we hebben niet zo heel veel tijd, want ik moet ook schermen en
paardrijden en zwemmen met monsieur d'Haucourt en Pisani wil,
dat ik allerlei mensen ontvang. En nu wil de Eenoog met Grieks
beginnen. Is het nodig, dat een koning Grieks kent?"
"Een koning," zei Huig bedachtzaam, "behoeft geen geleerde te
zijn, maar wel een wijs man, in de handen van een wijs man wordt
alle kennis een macht ten goede en daarom kan een koning nooit
genoeg kennis verwerven. De grote koningen der oudheid, Salomo,
Alexander, Augustus en Karel de Grote worden alle geroemd om
de-wijsheid, waarmee zij de macht hun door God toevertrouwd
- ten goede en tot heil van hun volk aanwendden."
"Maar monsieur Ie docteur," zei de jonge Condé met een ironische
glimlach, die niet bij zijn jaren paste, "ik dacht niet dat U, repu-
blikeinen, die den koning van Spanje hebt afgezworen, zo'n hoge
gedachte van het koningschap had."
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"Misschien juist omdat wij een koning hebben moeten afzweren,
die ons met de tyrannie van zijn dwaasheid ter neer drukte."
"Als ik koning word ... gelooft U dat ik het zal worden ... ?"
"Het huwelijk van Zijne Majesteit is al jaren kinderloos en Uwe
Hoogheid is zijn naaste bloedverwant."
Een ongeduldig gebaar en weer die ontwapenende glimlach.
"Hoe oud bent U, monsieur Ie docteur?"
"Vijftien, Uwe Hoogheid."
"Ik ben elf. U bent vier jaar ouder en waarschijnlijk twintig jaar
wijzer. Ik spreek zelden jongelui van mijn leeftijd en die ik spreek
vind ik onnozele leeghoofden. Ik had me zo verheugd op Uw komst.
U bent nog een knaap als ik, U bent geleerd als een man, U bent
een republikein en geen hoveling. Ik hoopte, dat U mijn vriend
zoudt willen zijn en openhartig met mij spreken. Maar U spreekt
net als de anderen. U, die zo knap bent, weet zeer goed, wat ik
bedoel! U, die alles weet en voor diplomaat studeert en wekenlang
aan het hof geweest bent, zou U niet weten of het waar is, dat
de koning den paus wil vragen om hem van koningin Margot
te scheiden?"
"Het koningschap is een zware taak ... "
"Dat preekt Pisani ook. Ik heb U niet hier laten komen om te
preken. Ze preken allemaal tegen me over de lasten van het
koningschap ... maar als die kleine bastaard in Nantes ... die hoeft
er geen Grieks voor te leren. Alleen d'Haucourt preekt niet, die
schermt alleen maar. d'Haucourt is een soldaat, zoals mijn vader
was. Hij is ook van de religie, maar daar spreekt hij nooit over
en dat is verstandig, want een koning van Frankrijk moet katholiek
zijn. Is het waar, dat in Holland a~lemensen van de religie Zijn?"
"Vele, maar niet alle. Staat U me toe ook de mathematische
werken in te zien?"
Weer dat ongeduldige, dwingende gebaar:
"U heeft mijn .vraag nog niet beantwoord. Zal Zijne Heiligheid
den koning toestaan te scheiden?"
"Er werd inderdaad over gesproken in Angers. Maar ik vind het
een eer, dat U mij Uw vriend genoemd hebt, laat me dan ook als
een vriend spreken: waarom kunt ge God en Uw koning niet dienen
op de plaats die voor U bestemd zal zijn zonder dat Uw hart door
angst en afgunst verteerd wordt?"
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Het kindergezicht tegenover hem trok weg in een harde en bittere
gnmas:
"Welken God moet ik dienen? Den God, waar mijn grootvader voor
gevallen is en waar mijn vader voor gestreden heeft of den God,
dien ik in de mis heb leren aanbidden?"
"Foei, Uwe Hoogheid! Hoe rampzalig verdeeld de christenheid
ook mag zijn, ik ben er van overtuigd, dat zowel monsieur de Bèze
als de kardinaal-aartsbisschop U nooit iets anders zullen hebben
voorgehouden, dan dat alle christenen één God verheerlijk~n."
"Waarom wordt mijn leven dan door zo tegenstrijdige machten
bestuurd? U weet, dat ik niet geboren ben in dit kasteel, dat men
nu het mijne noemt, maar in de gevangenis, waarin mijn moeder
werd opgesloten op een losse verdenking van giftrnoord op mijn
vader. Zeven jaar later liet de koning haar vrijspreken. Omdat
hij in haar onschuld geloofde of omdat de troonopvolger niet de
zoon van een gifmengster kon zijn? Toen Pisani mij hierheen haal-
de, was ik een kleine analfabeet, ik had nog nooit in een eigen bed
geslapen, maar als een wolfsjong het leger van mijn moeder ge-
deeld. Zal ik weer een wolfsjong zijn, als ik niet langer het Kind
van Frankrijk ben?"
Een klimmende onrust had zich tijdens dit gesprek van Huig
meester gemaakt. In zijn vrees naar het verboden theologische
terrein af te dwalen en daarbij als een stoute jongen door Pisani
betrapt te worden, had hij zich langzaam van de boekenkast af
naar de deur toegewend, maar tegenover het dwingend en smekend
beroep op zijn jeugdige wijsheid van het kind voor hem was geen
afwenden mogelijk. Hij mocht niet beneden de verwachtingen
blijven, die een prins van den bloede aan het Hollandse wonder,
maar ook die een kind-in-nood aan zijn menselijk begrip stelde.
Macht om te regeren ... invloed uitoefenen op een vorstenzoon,
die eens het lot van een volk in zijn hand zou hebben - en zijn
medemens liefhebben, hier was het in een verheven ogenblik
samengedrongen. Zijn vrees en onzekerheid smolten weg voor de
gloed van zijn eerzucht-en-liefde tegelijk.
"Het ligt in Gods hand," zei hij, zijn ogen strak in het naar hem
opgeheven jongensgezicht, "of ge geroepen zult worden koning te
zijn of niet. Maar het ligt in Uw hand of Uw leven al of niet een
koninklijk leven zal zijn. Gij hebt de gelegenheid om U door de
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beste leidslieden te laten inwijden in wetenschap, dichtkunst en
godsdienst. Het zal Uw taak niet zijn ze te beoefenen, maar leer
ze liefhebben, zodat ge met of zonder kroon de beschermer van alle
vrome geleerden en dichters zult zijn. Ge hebt de gelegenheid om
U te scholen tot een bekwaam krijgsoverste. Oefen U dagelijks, bid
God, dat ge Uw krachten in geen nieuwe burgerkrijg zult moeten
geven en trek met of zonder kroon tegen de Turken op om de onge-
lovigen van het erfgoed der christenheid te verdrijven. Uw vader
was geen koning en Uw grootvader ook niet, maar zij zijn de grote
Condé's geweest."
"Monsieur Ie docteur," riep het kind, "zijn beide handen grijpend,
"ik dank U. Ik wil ook een grote Condé zijn! En ik heb me niet
vergist, gij wilt mijn vriend zijn en me daarbij helpen."
Huig omklemde stevig de smalle jongenshanden. "Ja," zei hij,
"dat wil ik."
Alle' vrees en onzekerheid viel van hem af. Niet de vormelijke
reverentie voor den koning in Angers noch de plechtigheid in
Orleans, maar dit ogenblik was het hoogtepunt van zijn Franse reis.
Hier was een taak, die hem toeviel, een roeping, die tot hem kwam,
steun te geven aan dit door eerzucht en twijfel gekwelde kind, van
wiens goede wil duizenden in de toekomst afhankelijk waren. En
wie weet. .. later ... had God hem ook niet geroepen om zijn moeder
de ogen te openen voor de leugens van het pausdom? Hij vroeg
zich niet af, hoe hij die taak van Delft uit zou moeten volbrengen.
Instinctief beperkte hij zich tot de noodzaak van het ogenblik:
de spanning van het gesprek na dit hoogtepunt te vieren. Hij vroeg
het kind naar omvang en bedrijf van St. Maur, naar zijn wapen-
verzameling, zijn paarden.
Zijn voorstelling van Pisani's controle leek hem nu een kinder-
achtige vrees en tijdens het diner en de boeiende gesprekken met
Lefèvre lag er op de bodem van zijn gedachten naast de trots om
zijn nieuwe taak een klein binnenpretje om de vraag, wat zijn
hoffelijke gastheer van die taak en de wijze, waarop hij die meende
te moeten opvatten, zou denken.
In Parijs terug vond hij Reinier, die als een kalkoens haantje door
de kamer stapte, omhangen met de gouden keten met beeldenaar,
die de koning hem ten afscheid vereerd had en zwaaiend met het
foudraal, waarin een tweede voor Huig lag. Huig dacht vooral
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aan de trots van zijn vader, toen hij het zware, koele goud door
zijn handen liet glijden, maar hij had een wijze glimlach voor
Reinier's praalzucht en het vorstelijk geschenk raakte voor hem
geheel op de achtergrond, toen een bode van Pisani even voor de
afvaart uit Dieppe hem een brief overhandigde, waarin deze hem
ook uit naam van den jongen prins de titel van zijn geheimschrijver
aanbood met het verzoek in overleg met zijn ouders te beslissen
over het aanvaarden van de bij die titel passende functie. Huig
dacht zijn weg voor zich te zien.



VERZEN

door

LOUK E. ROEST CROLLIUS-VAN DOORN

ZOEKLICHTEN

- De stralende nacht
hangt verzilverd in regen,
de wind waait zacht
de lente tegen -

Ik sta aan de rand van de oorlogsnacht
en verwacht
de ridicule vertooning
van macht om macht.

De spookgestalte van mijn woning
reikt naar de flitsen:
tastende vingers van zeeanemonen,
gluiperig-plotsling de hemel splitsend
en dan, in een ruk, weer ingetrokken
geschrokken
van naderstuivende daemonen.

(
\
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Zal ik u altijd dierbaar zijn?
Dat is' de eerste van de vele vragen
en om die vraag golft de eerste pijn.
Zal ik u altijd dierbaar zijn?
Een hart kan veel verdrage'n.

Uw liefde tast naar tijd noch taal
en nochtans leven wij in tijden,
ook wij, al staat voor ons het maal
van lust steeds klaar als een onthaal
van overstelpend zinverblijden.

Geen woorden uiten onzen zin
naar tastbaar wederzijdsch behagen.
Zwijgend varen wij de nachten in,
die ons, belovende gewin,
in iedre kus belagen.

Er is geen taal, er is geen tijd.
Mijn lief, ik zou u willen spreken
van onze wegen naar de eenzaamheid
waarlangs ook onze lust verglijdt
naar geestelijker streken.
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(Slot)

door R. ]ACOBSEN

Als Graham 1ater vliegengaat, krijgt hij een nog sterker indruk van de
afgeslotenheid dezer stad met zijn abrupten Babylonischen ringmuur
zijn heirschare van windmotoren en zijn hoog opstekende platformen
voor de luchtvaart. Het menschdomdaarbinnenheeftzich volkomen
van de natuur afgezonderd, het platteland is een wildernis gewor-
den, bezaaid met de ruïnen van dorpen en kleine provinciesteden,
waar bereden herders hun kudden van runderen en schapen weiden.
Op zijn eerste luchtreis ziet Graham ook Parijs, eveneens een enorm
complex van diaphane overkappingen en koepels, oogverblindend
in de zon, waarboven tusschen windmotoren en andere technische
staalconstructies de oude Eiffeltoren als heraut der toekomst
nog altijd opsteekt. De geheele bovenbouw lijkt hem slanker en
eleganter dan te Londen en zoo heeft de ville lumière nog altijd
haar eigen karakter bewaard.
Grahams eerste zorg na de revolutie van Ostrog is, nader kennis
met zijn onderdanen te maken, onmisbare voorwaarde voor de
persoonlijke regeering, die hij zich voorstelt te voeren.
Uit den aard der zaak komt hij eerst in de hooge kringen. Welk
een anderen indruk geeft hem zijn eerste officieele receptie, ver-
geleken bij wat hij zich uit zijn vroegere Victoriaansche leven
herinnert. Dáár het zwart en wit van de mannenkleedij, in zon-
derling contrast met het bonte gewaad der andere sexe, hier wed-
ijveren mannen en vrouwen in kleurigheid en de snit herinnert
menigmaal aan Rafaël en andere Renaissance-voorbeelden. De
manieren van deze beau monde komen hem los en ongedwongen
voor, hun conversatie is levendig en onderhoudend, zij praten vaar-
dig en oppervlakkig over alles en nog wat, zij zijn lichtvaardig
optimistisch of behaagziek cynisch, de vrouwen zeer sensueel,
zich wei bewust van haar verleidelijkheid; van een quasi-naïeve
openhartigheid, die den man uit het verleden aantrekt en choqu-
eert tegelijkertijd. Maar men krijgt den indruk, dat dit gezelschap
den auteur slechts matig interesseert en vooral, dat het den klein-
burgerlijken jongeman aan eigen ervaring ontbreekt, om deze
Upper ten der toekomst tot iets meer dan eenigszinswezenlooze
14
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marionetten te maken. Ongelijk veel levendiger, veel meer gezien,
is het doen en laten en de omgeving der kleine luiden geschilderd.
Als Haroen-al-Raschid in de sprookjes van 1001 Nacht begeeft
Graham zich incognito onder zijn onderdanen.
De straten, de openbare lokalen zijn overkropt met opgewonden
menschenmassa's want de revolutie hangt nog steeds in de lucht.
De meester der Wereld, begeleid door zijn kleinen Japanschen
gids (en dwarskijker), hem door Ostrog meegegeven, kijkt zich de
oogen uit naar al het vreemde en nieuwe, dat hij op zijn weg ont-
moet. Daar is het groote gebouw, waarin allerlei christelijke secten
gehuisvest zijn, die tegen elkander opbluffen in schreeuwende
lichtreclames, welke Graham in zijn naïeve ouderwetschheid niet
minder dan godslasterlijk voorkomen. "Salvation on the First
Floor and turn to the Right. - Put yoür Money on your Maker. -
The Sharpest Conversion in London, Expert Operators! Look
Slippy! - What Christ would say to the Sleeper: Join the Up-to-
date Saints! - Be a Christian, without hindrance to your present
Occupation! - All the Brightest Bishops on the Bench to-night
and Prices as Usual. - Brisk Blessings for Busy Business Men!"
Kranten zijn er niet meer, haar rol wordt vervuld door de Babble
Machines. Let wel, dat dit alles geschreven werd lang voor de aera
onzer onvolprezen radio. Hoe zoo'n machine eruit ziet, vergeet WelIs
te vertellen, maar men hoore, wat de dorre, leeren stem uitbulkt :
"Galloop, galloop. Paris is now pacified. All resistance is over.
Galloop. The black police hold every position of importance in
the city. They fought with great bravery singing songs written in
praise of their ancestors by the poet Kipling. Once or twice they
got out of hand, and tortured and mutilated wounded and cap-
tured insurgents, men and women. Moral - don't go rebelling.
Haha! Galloop, Galloop! They are lively fellows. Lively brave
fellows. Let this be a lesson to the disorderly banderlog of this city!
Yah! Banderlog! Filth of the Earth! Galloop, Galloop!"
Maar in een anderen hoek van de zaal is een' schril kraaiende
Babble Machine het niet met de officieele van Boss Ostrog eens.
"Yahaha, Yahah, Yap! Hear a live paper yelp! Live paper,Yaha!
Shocking outrage in Paris. Yahahah! The Parisians exasperated
by the black police to the pitch of assassination. Dreadful reprisals.
Savage times come again. Blood! Blood! Yaha!"
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Neen, 0 mythograaf, dat weten wij beter. Oppositie Babble Machines
worden in een welgeordenden toekomststaat nietgeduld! Of toch, als
de oppermachtige heeren maar volkomen zeker van hun zaak zijn?
Dat de woningen van bescheiden lieden nog slechts uit een paar
slaapvertreIges bestaan, dat niemand' meer zijn maaltijd zelf be-
reidt, maar in een der vele automatische gaarkeukens eet, dat de
babies niet meer door de moeder, maar in crêches worden verzorgd
en gevoed, het spreekt alles te zeer vanzelf, om er ook maar een
oogenblik bij stil te staan.
Maar wat Graham het meest intrigeert, dat is het raadsel van die
in vaalblauw linnen uniform gestoken menigte, mannen en vrou-
wen, die blijkbaar de arbeidersklasse van de moderne city uitmaakt.
The blue canvass people, een hopeloos zoodje. Bleek, slap van leden,
apathisch, verrichten zij blijkbaar met tegenzin wat hun nu eenmaal
opgelegd is, slaven als ze zijn van het Labour Department. Gra-
ham wordt over hun toestand ingelicht door Helen Wotton, het
"meisje" van het verhaal, type van de adepte van het Engelsche
humanitaire socialisme uit Wells' jonge jaren. De Sleeper herinnert
zich immers uit zijn voorgaand bestaan the Salvation Army, een
emotioneel getinte godsdienstige beweging, die haar economischen
grondslag meer en meer in de orga'nisatie van den arbeid der
paupers zocht? De aankoop van het Leger des Heils was een van
de eerste groote acquisities van het Concern van den Sleeper. Alle
armenzorg is in het moderne Londen overbodig geworden. Wie
radeloos staat heeft zich slechts tot een der bureaux van het De-
partement te wenden. Dat verschaft maaltijden en voor den nacht
een onderdak, in ruil voor een dag arbeid. De blauwlinnen uniform
is het kenmerk van den eendaagschen dwangarbeider. Na afloop
van zijn taak wordt hem zijn eigen kleeding teruggegeven. Maar
n<1,.een dag of wat komt de behoeftige weer aanschooieren. Zijn
plunje verslijt op den duur, hij raakt meer en meer aan lager wal
en eindigt als vaste klant van het Departement. "Once blue can-
vass, always blue canvass," is een staande spreekwijze geworden.
Hun bestaan is de Inferno van Dante: lasciate ogni speranza ...
Het is het probleem, waarvoor geen oplossing te vinden is. De
Council ofOstrog, het is voor het volk, het groote, lijdzame, domme
beest, om met Erasmus te spreken, één pot nat. En Graham kan
hen ook niet redden, hij sterft in onzekerheid, als allen van zijn slag,
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meent WelIs. Wie zal winnen, Ostrog of het Volk? Over duizend
jaren zal dat nog dezelfde open vraag zijn.
Zoo ziet Wells de toekomst van het proletariaat dus uiterst pessimis-
tisch, terwijl hij dat toch naar aard en aanleg niet is, vooral niet in
later jaren, want de arme Cockney heeft zich ecn vermogen bijeen-'
gepend en zonder twijfel is dat op iemands opvattingen van invloed.
Deze duistere prognose wil echtereen waarschuwingwezen. "Ziet toe,
ziet toe. Mellonta tauta, 0 Menschheid, zoo ge dit niet voorkomt."
Wat kunnen we voorkomen, vraag ik me af. Is de veronderstelling,
dat we de menschelijke aangelegenheden naar een redelijken norm
zouden kunnen organiseeren geen reminiscens aan de 18e-eeuwsche
verlichting en is de grondslag van alles niet veele~rhet irrationeele?
Bovendien, hoe gering is onze kennis, hoe futiel ons begrip van de
maatschappelijke structuur en daarbij - die omlneuse dreiging
van latente factoren, diep in de onderlagen .van onze
samenleving, die aan onze waarneming en waardeering vrijwel
ontsnappen. Hebben wij niet in de laatste jaren onder onze oogen
zulk een monstergewas zien opgroeien en wie had indertijd besef
van zijn eigenlijken aard, laat staan van de middelen, om het gevaar
op het juiste oogenblik te keeren? Dit is misschien het ijzingwek-
kende van onze situatie, dat techniek en maatschappij te ingewik-
keld, te onoverzichtelijk geworden zijn. Wij moeten terug, zou men
zeggen, maar hoe, zonder een catastrophe te veroorzaken? War in
the Air en Sleeper samen stellen ons voor een blinden muur, met alle
respect voor de sociale therapie, die WelIs in latere werken aan de
hand heeft meenen te kunnen doen. "After all he leaves you in the
lurch," wordt dan gezegd. Zoo is het. Maar is het anders mogelijk?
Behoort ook Aldous Huxley's befaamde boek "Brave New World"
(alweer een titel aan Shakespeare, ditmaal aan de "Tempest"
ontleend) tot de categorie der Mythen van de Toekomst? "The
bible of the impotent genteel," zooals W~lls het kwaadaardig be-
titeld heeft. Ik aarzel. Een wetenschappelijk volmaakte, gestabi-
liseerde maatschappij, die zich ten doel stelt, ieder individu' de hem
naar gelang van zijn arbeid toekomende portie geluk te leveren.
"Community, Identity, Stability," is haar leus. Om dit resultaat
te bereiken, is de natuurlijke geboorte vervangen door de kunst-
matige productie-en-gros van menschelijke wezens, homunculi,
die tijdens het incubatie-proces zoo worden gestimuleerd, gedoseerd

/
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geconditioneerd, dat bepaalde vermogens en eigenschappen ten
koste van andere bij hen ontwikkeld worden, om hen voor hun
taak in de maatschappij geschikt te maken. Daar de arbeid, die hun
opgelegd zal worden, geheel bij de in hen aangekweekte eigenschap-
pen past, voelen zij zich volmaakt gelukkig, zonder neiging om iets
anders te verlangen. Vijf naar aanlég en gaven volkomen gescheiden
categorieën of "kasten," die zich zonder eigenlijk contact door
elkander bewegen, maken de kans op een revolutionnaire verandering
uiterst gering, wat dan ook het doel is van de hooge Commissie van
Controle, die de' Brave New World beheerscht. Bovendien wordt
ieder individu verstrooiing en ontspanning "dopo lavoro" tot plicht
gesteld en de gelegenheid daartoe wordt ruimschoots geboden. Wie
de eenzaamheid zoekt of blijken van nadenkendheid geeft - in-
fantiel en oppervlakkig te zijn is de vereischte norm -, handelt
onsociaal en is verdacht. Met zulke afwijkingen weet men raad.
De algeheele scheiding van geslachtelijken omgang en voort-
planting heeft een toomelooze genotzucht en promiscuïteit ten
gevolge, de gevoelens van moraal en eerbaarheid worden geïnver-
teerd en ziehier Huxley's eigenlijke thema, dat door hem met een
vrijmoedigheid wordt behandeld, die de grenzen der pornografie
hier en daar bedenkelijk nadert. De gesprekken tusschen een paar
van zijn vrouwelijke figuren of beter gezegd, figuranten staan
vrijwel op het peil van bordeeltechniek.
De tegenstelling tot het gesynthetiseerde, uniforme volkje van zijn
nieuwe wereld, waarmee artistiek niets aan te vangen is, vindt
Huxley in een" 'Vilde," een bewoner van een dier natuurreservaten
in Zuid-Amerika, die de Wereldcontrole bij wijze van curiositeit
wel heeft willen laten voortbestaan. De lotgevallen van dit nog
normaal geboren personage, rudiment van het verleden, belast met
de vooroordeelen der oude moraal en een overmatige kennis van de
werken van Shakespeare, temidden van de ziellooze wezens van den
heilstaat vormen het dramatische deel van dit onverkwikkelijke,
hybridische boek, dat moeilijk au sérieux genomen kan worden. Hy-
bridisch, want Huxley's toekomstbeeld dient hem herhaaldelijk om
het heden te hekelen en zelfs bepaalde personen een veeg uit de pan
te geven. Om meer dan een reden kan "Brave New Worlcl" dus
hoogstens als fantasie, niet alsmythe der toekomst worden beschouwd.
Een geheel andere atmosfeer ademt men in het boek van Olaf
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Stapledon dan de weeë lucht van poudre de riz en patchouli bij
Aldous Huxley. Hij geeft voor dat odeurtje te verfoeien, maar waar-
om blaast hij het dan bij wolken door zijn proza? "Last and First
Men" ruikt anders, straf en buitenmenschelijk, het is de adem-
beklemmende geur van de ongemeten lichtlooze ruimte op de
temperatuur van het absolute nulpunt. Het is het meest verbijs-
terend "historisch" panorama, dat me misschien ooit onder de oogen
is gekomen en waarvan ik met vreezen en beven onderneem, den
lezer een vaag denkbeeld te geven.
Om te beginnen, en dat zal eenig begrip geven van de afme-
tingen van Stapledons speculaties, het boek bevat vijf tijdtafels;
de eerste omvat 4000 jaar, van Christus' geboorte tot 2000 jaar na
het heden, de volgende telkens een periode honderdmaal zoo lang,
dus 400.000, 40 millioen, 4 milliardjaren, de vijfde 10.000 maal de
4e, die loopt dus in de billioenen jaren. Het effect is verrassend,
tabel 2 en 3 demonstreeren glashelder, hoe kort de bekende men-
schelijke geschiedenis eigenlijk is; in tabel 5, die zooals men be-
grijpen zal, geen aardsche, maar een kosmische tijdrekening voor-
stelt, verschijnt de menschheid slechts als ééndagsvlieg. Of dat van
belang is? Het herinnert er in elk geval aan, van hoe betrekkelijk
gering gewicht actueele kwesties, waartegen wij nu als bergen
opzien, wellicht zullen blijken. Het begrip van betrekkelijkheid nu
verheldert het inzicht, het leert geduld en objeCtiviteit, het doet de
fatale neiging vergaan, de toekomst te willen openbreken. De ware
mythograaf der toekomst wil n.l. geen clairvoyant zijn, hij jongleert
niet met de sterren en laat de doode steenen stom.
Op de Preface van Stapledon volgt een Introductie. Merkwaardige
fictie: de eigenlijke auteur is niet onze Engelsche tijdgenoot, maar
een der laatsten van het menschelijk geslacht, lid van een duizeling-
wekkend ver verwijderde generatie. Een toekomstige aera zoekt
contact met de huidige. "Dat u dat raadselachtig voorkomt, zegt
deze mensch der toekomst, vindt zijn oorzaak in uw ontoereikend
begrip van den tijd. Aanvaard het denkbeeld, dat het een toekom-
stig brein mogelijk, zooal niet gemakkelijk is, binnen te dringen
in het hersengestel van een uwer, om dat te inspireeren en te doen
schrijven niet wat het zelf, maar wat dat andere wil."
Tot recht verstand van deze honderden milliarden j aren van onsver-
wijderde toekomst is het noodig, den geheelen afstand daartusschen
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en onze huidige uiterst primitieve menschelijkheid in vogelvlucht
te overzien. Stapledons boek wil dus geen camera zijn, die een be-
paald beeld op een gegeven oogenblik fixeert, maar een eindeloos
afloopende film, die zich nu sneller dan trager beweegt, soms even
een close-up geeft, maar nimmer tot rust komt. Slechts Wells heeft
in zijn "Time Machine" een dergelijk denkbeeld verwezenlijkt,
maar op veel kleiner schaal, schetsmatiger, minder gedetailleerd.
Stap1cdon is van een zoo verbluffende uitvoerigheid, dat het vol-
strekt ondoenlijk is, in enkele bladzijden een resumé van den inhoud
te geven. Dat de naaste toekomst, die Wells zoo hevig belang in-
boezemt, in een boek van proporties als het onderhavige slechts
een bescheiden plaats inneemt, spreekt vanzelf; dat de politieke
tegenstellingen van het oogenblik, waarop Stapledon schreef, naar
zijn voorstelling tot een reeks van oorlogen leiden moesten, evenzeer.
Op den eersten wereldoorlog volgen dan een Fransch- Engelsehe,
een Russisch-Duitsche, een Euro-Amerikaansche oorlog, waarin het
oude Europa met behulp van atoombommen koelbloedig wordt
gemassacreerd, tenslotte een Chineesch-Amerikaansche, waaraan
big business en arbeiders aan weerskanten van den Stillen Oceaan
eendrachtig een eind maken. Het resultaat is een geamerikaniseerde
wereldstaat onder leiding van een financieele opperdirectie. Om-
streeks 6000 jaar na Chr. gaat deze eerste algemeene organisatie
te gronde door een onvoorzien tekort aan steenkool en petroleum.
Na een periode van verwildering van tienduizenden jaren herrijst
het menschelijke geslacht in Patagonië, dat tengevolge van in-
grijpende geologische en klimatische veranderingen de bakermat
van een nieuwe beschaving worden kan.
Was de eerste wereldstaat aan lichtzinnige exploitatie van zijn
hulpbronnen en gebrek aan voorzienigheid bezweken, de tweede
eindigt in een catastrophe van wereldomvattenden omvang, veroor-
zaakt door roekelooze sabotage in een van de vervaarlijke accumula-
torenstations van ontbonden atoomkrachten, waarvan Patagonië
zich voor zijn industrie bedient.
Millioenen jaren van duisternis gaat de mythograaf Stapledon
met enkele spaarzame woorden voorbij tot aan den dageraad van
een nieuw menschenras, het tweede, physiek aan het eerste niet
ongelijk, maar met eenige zeer kenmerkende verschillen en ongelijk
veel grooter en stoerder van statuur. Dit heroïsche ras heeft den
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aanval te verduren van de Marsbewoners, die van hun al meer
verdrogende planeet in de wereldruimte op water uitgaan. De
Marsbewoners. In wat hij van deze wezens gemaakt heeft, toont
Stapledons fantasie zich van haar sterkste zijde, ik zou daarmee
niets weten te vergelijken. Het zijn geen individuen, maar amorphe
agglomeraties van amoebe-achtige eencellige wezens, in hun massa
groen van kleur, met rosroode kernen, één of meer na~r gelang van
de grootte van de massa, die het intellect en de beweegkracht er-
van uitmaken. Zulk een agglomeraat kan zich meer of minder
geconcentreerd verspreiden, of zich tot een compact geheel ver-
dichten, "a eloud jelly," zooals Stapledon het noemt.
Het resultaat van dezen interplanetairen oorlog is, dat na eeuwen-
lange worsteling de bevolking van beide planeten zoo goed als
uitgeroeid is. Maar het levenssap van den aardschen mensch is nog
niet verdroogd. Hij staat opnieuw op uit de diepten van pestilentie
en ontaarding en op hoe onderscheiden wijze, naar hoeveel verschil-
lende zijden de menschelijke aanleg zich in al zijn schakeeringen, ge-
durende zijnopeenvolgende gedaanteverwisselingen ontwikkelen kan,
ook daarin toont Stapledon zijn ongeëvenaarde verbeeldingskracht;
ik kan het slechts betreuren, hierop niet nader te kunnen ingaan.
Gedurende de periode van den vijfden mensch vindt zijn aardsche
bestaan een einde. Reeds de kinderlijke wetenschap der eerste
menschheid was het bekend geweest, dat de maan op den duur geen
weerstand zal kunnen bieden aan de aantrekkingskracht van de
aarde. Zij zal echter niet in haar volle massa op de aarde storten,
maar uiteenspatten in een ring van meteorieten, als die van Sa-
turnus; dit proces zal gepaard gaan met een bombardement van
gesteenten, waardoor de aarde onbewoonbaar zal worden. Hoewel
deze catastrophe nog honderden eeuwen in het verschiet schijnt
te liggen, wil de vijfde menschheid met haar vooruitzienden blik
zich niet laten overrompelen en begint omvangrijke en tijdroovende
voorbereidingen tot een verhuizing naar een andere planeet.
Wegens de afnemende warmte van de zon wordt als nieuwe woon-
plaats een der binnenplaneten gekozen, n.l. Venus. Interplanetaire
vliegtuigen maken na veel moeilijkheden deze verplaatsing mo-
gelijk en dat het menschdom daardoor opnieuw een algeheele
metamorphose beleeft, uiterlijk en innerlijk, behoeft geen betoog.
Het proces van afkoeling van ons zonnestelsel houdt echter niet aan;
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integendeel, door onvoorziene en onverklaarbare kosmische in-
vloeden begint de zonnewarmte sterk toe te nemen, hetgeen tot
een nieuwe migratie noodzaakt, ditmaal naar de buitenste planeet
van het zonnestelsel, Neptunus. Dat deze interplanetaire om-
zwervingen van den mensch weer millioenenjaren in beslag nemen,
spreekt vanzelf. Met aeonen is de auteur niet zuinig.
De laatste loot van den geweldigen menschelijken stamboom is het
achttiende ras, zoozeer verscheiden van wat wij onder het men-
schelijk wezen verstaan, dat het voor ons onherkenbaar zijn zou
en toch vagelijk aan onze primitieve menschelijkheid herinneren.
Dez'e achttiende mensch heeft zulk een diepte en intensiteit van
gedachte bereikt, dat zijn geestelijk efIluvium het evenwicht van
het zonnestelsel in gevaar dreigt te brengen, zoodat het slechts door
een voortdurende uitstraling van physieke energie in stand gehouden
kan worden. Zijn wijzen droomen van een nog volmaakter men-
schelijke toekomst, van "Men like Gods," die het eeuwige leven
zouden deelachtig zijn en als goden in staat, in hun brein de groot-
sche harmonie van het Heelal te omvademen. De onafwendbare af-
koeling ,,:ande zon schrikt hun stouten droom niet af,want zij stellen
zich voor, Neptunus' baan spiraalsgewijs de groote lichtbron nader te
brengen en tenslotte desnoods door de ontbinding van de materie
der andere planeten zich de onontbeerlijke warmte te verschaffen.
Dan plotseling doet zich wederom het onverwachte, onberekenbare
voor. Zonder verklaarbare oorzaak gaat een van de naburige
zonnen tot een staat van steeds stijgende hitte over. Van wit wordt
haar licht violet en ofschoon slechts een stip aan. het uitspansel,
verlicht haar lila straling de nachtelijke landschappen van Nep-
tunus met een lugubere glorie. Deze planeet en evenzeer de zon
worden gebombardeerd door aethertrillingen van ongeloofelijk
hooge frequentie. De zon wordt door diezelfde koorts, een fantas-
tische versnelling van haar levensproces, aangetast. Haar licht
wordt van een ondraaglijke, ja moordende intensiteit. Oog- en
huidziekten zijn daarvan het gevolg, erger nog de desintegratie van
het subtiele, zeer ingewikkelde geestelijk leven van de Neptuni-
aansche menschheid. De ondergang op het oogenblik der hoogste
toekomstverwachtingen lijkt onvermijdelijk. Het eenige, wat de
gedoemde menschenwereld nog te doen staat, is te trachten,
kunstmatige levenskiemen op aetherstroomingen naar verre
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melkwegstelsels uit te zenden, in de hoop, niet zoozeer het mensche-
lijk geslacht als wel sporen van organisch leven, begaafd met de
mogelijkheid van intellectueele ontwikkeling, over andere werelden
uit te zaaien. Of deze vertwijfelde onderneming slagen, dan wel op
een mislukkig uitloop en zal, ziedaar waaromtrent de inspireerende
geest uit het laatste menschelijke geslacht ons in het onzekere laat.
Maar hij is het ook niet, die temidden van deze finale menschelijke
ontreddering het laatste woord spreekt. Het is de laatstgeborene
der menschheid, dien we niet anders dan met den oud-testamen-
tischen naam van profeet kunnen aanduiden. Wat hij zegt is echter
veeleer een nabetrachting.
"Great are the stars and man is of no account to them. But man is
a fair spirit, whom a star conceived and a star kills. He is greater
than those bright blind companies. For though in them there is
incalculable potentiality, in him there is achievement, small but
actual. Too saon, seemingly, he comes to his end. But when he is
done he will not be nothing, not as though he never had been;
[or he is eternally a beauty in the eternal form of things.
Man was winged hopefully. He had in him to go further than
this short £light, now ending. He proposed even that he should
become the Flower of all Things, and that he should learn to be
the All-Knmving, the All-Admiring. Instead he is to be destroyed.
He is only a £ledgling caught in a bush-fire. He is very small,
very simpie, very little capable of insight. His knowledge in the
great orb of things is but a £ledgling'sknowiedge. His admiration is a
nestling's admiration for the things kindly to his own small nature.
He delights only in food and the food - announcing call. The music
of the spheres passes over him, and through him, and is not heard.
Vet it has used him. And now it uses his destruction. Great, and
terrible, and beautiful is the Whoie; and for man the best is that
the Whole should use him.
But does it really use him? Is the beauty of the Whole really
enhanced by our agony? And is the Whole really beautiful?
And what is beauty? Throughout all his existence man has been
striving to hear the music of the spheres and has seemed to himself
once and again to catch some phrase of it, or even a hint of the
whole form of it. Vet he can never be sure that he has truly heard
it, nor even that there is any such perfect musie at all to be heard.
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Inevitably so, for if it exists, it is not for him in his littleness.
But one thing is certain. Man himself, at the least, is musie, a brave
theme that makes musie also of its vast accompaniment, its matrix
of storms and stars. Man himself in his degree is eternally a beauty
in the eternal form of things. Tt is very good to have been man.
And sa we may go forward together with laughter in our hearts,
and peace, thankful for the past, and for our own courage. For we
shall make after all a fair conclusion to this brave musie thatis man."
Ongetwijfeld zal deze sproke van Last and First Men menigeen
extravagant toeschijnen. Waartoe zijn dgl. speculatiën van nutte,
zullen anderen vragen.
Wat het eerste betreft, ik ben helaas niet in staat geweest, in mijn dorre
schema eenigen indruk te geven van het waarlijk levende, overtui-
gende van dit boek, van de kracht van denken en verbeelden, waarmee
het tot aanzij n isgebrach t. Dat het leest alseen roman, het genre waar-
toe het trouwens ook behoort, moet men maar van mij aanvaarden.
De opgeworpen vraag zou, ik aldus willen beantwoorden. Sinds
Dante zijn harmonieus maar naïef wereldbeeld schiep, heeft 's men-
schen critisch denken niet anders gedaan dan het stuk voor stuk
slopen, zonder daarvoor iets adaequaats in de plaats te stellen.
Weliswaar hebben wij thans een wereldbeeld, berustend op ma-
terialistischen en mathematischen grondslag, maar daarin is voor
den mensch als geestelijk wezen geen plaats, omdat een alomvattend
geestelijk beginsel ontbreekt. Een poging als van Staplcdon om
den mensch als cosmisch verschijnsel op te vatten, wijst hem weer
zijn plaats, niet zooals bij Dante in het middelpunt der schepping,
het voonverp van Gods aandachtige liefde, maar aan het ondereind
van de tafel, temidden van een groote schare van lager orde.
Evenwel, indien het zeker is, dat de mathesis buiten den mensch om,
"an sich" bestaat, dan heeft hij deel aan den "Algeest," dan stemt
hij, zij het ook met nauwelijks hoorbaar geluid, mede in de har-
monie der sferen in, waarvan een modern wetenschappelijk man
als Stapledon weer gewaagt. Is de mensch wellicht het bewust-
zijn van dat geweldige organisme, dat de aarde is en zijn
andere hemellichamen zich in overeenkomstige wezens bewust?
Maar - het licht des Christendoms, dat hoogste acquisiet van den
menschelijken geest, is gedoofd, tenminste onder de korenmaat
gesteld. De wederopstanding van zijn oude, kinderlijke, zij.het ook
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nóg ZOO dierbare legende is een onmogelijkheid. Het volmaakte
Gebed echter vat 's menschen stoffelijke en geestelijke behoeften
eens voor goed samen. De menschheid zal zich een nieuw evangelie
moeten vinden, op straffe van geestelijk en zedelijk verval en
materieel en ondergang. Over het rationalistische waandenkbeeld,
dat de vernietiging van allen godsdienst ware vrijheid schenken
zou, zijn wij wel heen. De Antichrist ziet zijn voordeel en prijst
zijn drek- en droggoden aan. Bevat, vraag ik mij af, het boek van
Stapledon de kiem van een nieuwe religie? Het schenkt, zooals
een religie dat doet, ongetwijfeld rust, omdat zijn vergezichten
oneindig zijn. Het wekt, dat heeft het met de muziek gemeen, een
zekere blijmoedigheid, omdat het van de ons omringende, be-
nauwenis afleidt, zonder een narcoticum te zijn. Het denkt lang
en ver en niets, dat ooit gedacht is, kan verloren gaan. Cogito, ergo
sumo Cogitavimus, ergo immortales sumus. Wat mij betreft, ik
ben des getroost. :Maar voor de hongerenden en 'dorstenden, voor
hen, die treuren en getroost willen worden, levert dit alles nauwe-
lijks meer dan steenen voor brood. De grondtoon van het boek is
pessimistisch, op zijn best komen we erin boven de Stoa niet uit. I

Toen ik het ten einde gelezen had, wekte de stemming, die het
naliet, een herinnering; - een herinnering aan de zacht-ironische,
beminnelijke, hooge beschouwelijkheid in den aanhef van een
brief van Herman Melville, den grandiozen schrijver van "Moby
Dick," aan zijn buurman Nathaniel Hawthorne:
"If ever, my dear Hawthorne, in the eternal times,that are to come,
you and 1shall sit down in Paradise, in some little corner by ourselves; ,
and if we shall by any means beable to smuggle a basket of cham-
pagne there (I won 't believe in a Temperance heaven), and if
we then shall cross our celestial legs in the celestial grass, that
is for ever tropical, and strike our glasses and our heads together
till both musically ring in concert, - then, 0 my dear fellow -
mortal, how shall we pleasantly discourse of all the things manifold,
which now so distress us, - when all the earth shall be but a re-
miniscence, yea, its final dissolution an antiquity."
Hoe gaarne zou ik in dit contemplatieve paradijs van dezen stoïschen,
ofwil men, epicuraeïschen wijn meegenieten! Intellectualistische zelf-
genoegzaamheid. Daar was er echter Eén, die zich bedroefde over de
schare, omdat zijwaren alsdwalende schapen,die geen herder hebben.



HET GEESTELIJK LEVEN DER CHINEEZEN IN
INDONESIË

door

TJAN TJoE SOM

Toen in 1929 op het congres van het Java-Instituut besprekingen
werden gehouden over de wenschelijkheid van de oprichting van
een literaire faculteit te .Batavia, en een der prae-adviseurs o.a.
zei dat ook voor de Chineezen deze faculteit van belang zou zijn,
werd door een van de debaters, een hoofd-ambtenaar van het
departement van onderwijs, de verwonderde vraag gesteld, wat
nu Chineezen met een literaire faculteit wel te maken konden
hebben. Het verloop van het debat doet op deze plaats niet ter
zake, en aan het geval denk ik hier alleen, omdat het het probleem
insluit dat ik hier behandelen wil. Wat hebben, in naam van alle
barmhartige goden, de Chineezen in Indonesië met een faculteit
der letteren van doen? Waarom zou een Chinees letteren stu-
deeren? Is met geldverdienen zijn levenstaak niet vervuld? En
àls hij studeert, studeert hij dan niet alleen in een vak, dat geld
opbrengt? Letteren èn practische Chineezen passen niet bij elkaar.
Bij hen onder de Westerlingen, die het moedige besll1it hebben
genomen sinologie als studievak te kiezen, zal dit onvereenigbaar
stellen van letteren en Chineezen zeker een gevoel van verbazing
opwekken. Immers, indien er een volk is dat ongeneeslijk verslaafd
is aan de studie der letteren, dan is het wel het Chineesche. De
Chineezen hebben 2500 jaar niets anders gedaan dan letteren
studeeren, en de sinologie beteekent niets anders dan het moei-
zame en eindelooze werk de resultaten van die chinoiserie voor
zich en voor anderen begrijpelijk te maken. Er zijn natuurlijk nog
wel menschen, en hun aantal is groot, die van China en de Chi-
neezen niet veel méér weten dan dat er raode bandieten zijn, dat
er opium wordt geschoven, dat ze op een mysterieuze manier hun
staarten zijn kwijtgeraakt, dat ze onuitspreekbare namen dragen,
maar geraffineerd lekkere schotels klaarmaken, dat ze bij de ge-
boorte vàn een zoon voetzoekers afstekert, maar de meisjes aan de
buren verkoopen, en meer van dergelijke adembenemende bij-
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zonderheden, meestal geput uit onverdachte bronnen als Sax
Rohmer's Dr. Fu Manchu, De Lach, of De Vrouw, en Haar Huis.
Deze kennis maakt echter langzaam maar zeker plaats voor een
weten dat, hoewel minder sensationeel, dieper en degelijker is,
zoodat voor een groeiend aantal personen Chineesche kunst,
Chineesche literatuur en Chineesche filosofie geen onbekende
grootheden meer zijn, en het Chineesche schrift niet alleen be-
schouwd wordt als een onbetamelijke poging om de zaak een beetje
moeilijker te maken. En zèlfs een hoofdambtenaar van het departe-
ment van onderwijs zal, ten aanzien van de Chineezen in China,
zich nu waarschijnlijk wel niet meer met verbazing afvragen, waar
het aanrakingspunt gelegen moet zijn tusschen hen en de literaire
studie. Ten aanzien van de Chineezen in Indonesië echter zou
deze houding van verwondering nog gewettigd kunnen blijven,
men zou m.a.w. zonder te groote blamage voor zijn kennis en
ontwikkeling kunnen blijven ontkennen, dat de Chineezen in
Indonesië ook maar iets te maken kunnen hebben met de studie
der letteren. Laat d~t dus ons onderwerp zijn: zijn de Chineezen
in Indonesië betrokken bij de oprichting van een literaire faculteit
aldaar? Of, algemeenel' gesteld, hebben de Chineezen in Indonesië
genoeg belangstelling voor andere dan exacte en practische weten-
schappen? Of, nog algemeener, hebben de Chineezen in Indonesië
een geestesleven, dat uitgaat boven het materieele bestaan van
meubelmakers en levensmiddelen-leveranciers?
Het lijkt mij gewenscht om voor de beantwoording van die vraag
eerst een schets te geven van het geestelijk leven in China zelf,
welke zoo een achtergrond kan vormen waartegen de problemen
in Indonesië in scherper relief kunnen worden gezien. :Meer dan
enkele grove lijnen kan ik echter niet geven, voor een volledig
beeld van, het gansche Chineesche geestesleven zouden dikke boek-
deelen noodig zijn.
Er is zeker geen land ter wereld, waar de aristocratie van den geest
zoo in tel was als in China. De aristocraten van den geest, dat
waren de geleerden, de literaten, de ambtenaren. Ambtenaar zijn,
in het regeeringsapparaat geschakeld zijn, was synoniem met ge-
leerde zijn, de smalle poort doorgegaan zijn, die slechts toegankelijk
was voor hen die lange jaren in intense en toegewijde studie hadden
doorgebracht. Geleerdheid was garantie voor de geschiktheid om



HET GEESTELIJK LEVEN DER CHINEEZEN IN INDONESIË 223

te regeeren. Regeeren was de practische toepassing van geleerde
kennis. Ofschoon niet altijd de geleerde staatsman werd, was de
staatsman altijd geleerde. Slechts hij kon het tot een staatsambt
brengen, die door de molen heengegaan was van de door de eeuwen
gesanctionneerde geleerdheid. Die geleerdheid was litéraire ge-
leerdheid, gebaseerd op de kennis en de interpretatie van de
Chineesche klassieken. En het brandpunt van die geleerdheid was
de ethiek, de verhouding van de menschen onderling, en hun
verhouding tot den staat.
De principes door Confucius aangegeven zijn in den loop der tijden
gegroeid tot en vastgelegd in een imposant stelsel, dat de schraging
heeft gevormd voor China's staatkundige en geestelijke leven.
Kort en kernachtig als alleen het Chineesch de dingen zeggen kan,
werden de sociaal-ethische normen samengevat in vijf enkele
woorden: Jên i ti chih hsin. ]ên, naastenliefde, d.w.z. hoe de eene.
mensch zich t.o.v. den anderen gedragen moet. I, gerechtigheid,
d.w.z. dat de eene mensch den anderen behandelen moet zooals
hij zelf behandeld wil worden. Li, hoofschheid, d.i. de wijze, waar-
op men zich te gedragen heeft om eigen en anderer waardigheid
niet te kwetsen. Chih,kennis, d.i. de wijsheid die men ontleenen moet
aan de oude boeken en aan het voorbeeld der oudere wijzen.
Hsin, betrouwbaarheid, d.w.z. dat men steeds eerlijk en oprecht
tegenover zichzelf en anderen moet zijn. ]ên i ti chih hsin, naasten-
liefde, gerechtigheid, hoofschheid, wijsheid, betrouwbaarheid, dat
was de korte codex van de Chineesche ethiek. Daarnaast gold
chung, de loyaliteit aan den heer, overblijfsel van den feodalen tijd
en pendant van de hsiao, de gehoorzaamheid aan de ouders, als
de ambtelijke deugd bij uitnemendheid.
Deze sociale ethiek sproot voort uit de opvatting, dat het Chineesche
volk eigenlijk één groote familie was, met aan het hoofd den zoon
des Hemels, die door zijn groote deugd, van zijn Vader, den Hemel,
het mandaat had gekregen om over het volk te regeeren. Het volk
werd hem door den Hemel ter bescherming en verzorging gegeven,
en in deze taak, bijgestaan door zijn ministers, magistraten en
andere ambtenaren, volbracht hij door de simpele en natuurlijke
werking van de deugd zijn plicht. De deugd, in het Confucianisme
ethisch opgevat, is de kracht die het heelal' beheerschte, met in-
begrip van de wereld en de menschelijke maatschappij. Het heelal
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was niet anders te denken dan een verlengstuk van de maatschappij,
beide werkten op elkaar in, de juiste verhouding in de maatschappij
betracht was van invloed op den harmonischen gang van het heelal
en omgekeerd. Deze micro-macrocosmische wisselwerking was de
metaphysische inslag in de anders sterk diesseitig gerichte, socio-
centrische levensbeschouwing der Chineezen, en verleende aan haar
het boven het zuivere utilitisme verheven vuur, dat in staat was
in bepaalde keuze-gevallen de beslissing te nemen, die geen reke-
ning hield met overwegingen van voor- en nadeel, maar zich uit-
.sluitend liet leiden door een a-prioristisch Gij Zult. De Chineesche
geleerde-ambtenaar hield zich niet op met metaphysische bespiege-
lingen, en de metaphysica die in de I2e eeuw onder invloed van
het Boeddhisme aan het Confucianisme een zekere diepte gaf,
was in wezen een agnostisch materialisme. Toch wist de Confucia-
nist niet van aarzelen, wanneer het er om ging den deugdzamen weg
te bepalen, toch greep hij feilloos en vaak tegen alle aardsche ver-
leidingen in terug naar de zedelijke normen die niet verankerd
waren in inzichten van enkel wereldlijk nut, maar in een door
den Hemel verordineerd en den mensch aangeboren besef van
heilig moeten. Het type van den abstracten geleerde, die zich van
het gewoel der wereld niets aantrekt, was zeldzaam in China. Daar
bewoog de geleerde zich temidden van de boosheid der menschheid,
daar leefde hij in het vaste vertrouwen dat die boosheid, hier en nu,
kon worden overwonnen, en in tijden dat de deugd omfloerst werd
door de schaduw van het kwaad, schreed hij onwankelbaar voort
op zijn weg van plichtsbetrachting, in de overtuiging dat de deugd
uiteindelijk móest zegevieren.
Maar het geestelijk leven van den Chineeschen geleerde was niet
beperkt tot de studie van de ethiek, die toegepast moest worden
in het practische leven. In zijn vrijen tijd schreef hij essays en verzen,
gedreven door den scheppingsdrang die gevoed werd uit de traditie
van vele eeuwen, want elke Chineesche geleerde was tevens dichter.
Op blanke rollen tooverde hij met penseel en inkt sierlijke teekens
voor goede vrienden en kennissen, een lust voor kennende oogen,
want elke Chineesche geleerde was ook calligraaf en schilder. Hij
maakte grondige studies van netelige geschiedkundige problemen,
materiaal halend uit vergeten boeken en documenten, het beeld
aanvullend en vervolmakend van de Chineesche geschiedenis zoo-
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als die reeds vastgelegd was in de eerbiedwaardige reeks van
dynastieke historiën, want elke Chineesche geleerde was ook
historicus. En hij verdiepte zich in de duistere kwesties van tekst-
critiek, overlevering en interpretatie van de klassieken, zich uit-
sprekend vóór deze school en tégen die andere, fouten verbeterend
en niéuw licht werpend op dubieuze punten, want elke Chineesche
geleerde was tevens philoloog, exegeet en theoloog.
Wat echter de Chineesche geleerde niet was, dat was de natuur-
onderzoeker, de objectieve student van de materie. De zgn. exacte
wetenschappen interesseerden hem niet, tenzij, zooals bijv. de
astronomie en de tijdrekening, ze konden worden gebruikt als hulp
bij de studie der klassieken. Toch kan de Chineesche geleerdheid
niet eenzijdig en utilistisch worden genoemd. Eenzijdig niet, omdat
ze zich niet bepaalde bij het kennen van een vak: reeds Confucius
verklaarde zich tegen vakstudie, en de all-round cultuurmensch
die de Chineesche geleerde was, was het resultaat van het teharte-
nemen van die wijze les. En utilistisch niet, omdat de studie niet
gericht was op een profaan doel, maar voortsproot uit een,. in
wezen metaphysische, instelling die uitging van den plicht de op-
dracht van den Hemel uit te voeren.
In ieder geval, het leven van den Chineeschen geleerde verliep
in intensieven geestelijken arbeid: hij studeerde, vorschte, schreef,
maar hij handelde ook. Zoo hielp hij de oer-oude Chineesche cul-
tuur te continueeren, een cultuur waarvan kenmerken waren de
geleerdheid, de ethiek, en de harmonie tusschen geleerdheid en
ethiek, de cultuur van het geleerdste volk der aarde. En de vraag,
wat een literaire faculteit te maken zou kunnen hebben met de
zonen uit deze cultuur, kan m.i. dan ook, als ongepast, terzijde
worden gelegd.
Echter, niet het geheele volk droeg actief bij tot de vorming van
deze geleerde cultuur. De aristocratie van den geest stond apart
van de massa der naamloozen, die ploeterde en zwoegde, zich
voortplantte en de basis verschafte, waarop het Confucianistische.
gebouw stevig en hecht kon rusten. De scheiding was echter niet
absoluut, de geleerdheid kende geen maatschappelijke grenzen,
en de minste uit het volk kon, door den g~est alleen, zich opwerken
tot de hoogste positie in het land. Maar aanleg voor geleerdheid
is zeldzaam, en de studie van de Chineesche klassieken is moeilijk
15
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en tijdroovend, terwijl de strijd om het bestaan hard is en de heele
energie van den mensch opslorpt. Dus liet het volk mèt de regeering
ook de geleerdheid aan den Vader en Moeder-mandarijn over, en
stelde het zich tevreden met het naleven der gebruiken en ge-
woonten, met de rhythmisch terugkeerende feesten en spelen, met
het vereeren van de voorouders, met het offeren aan de goden
_ waarop de geleerden overigens neerkeken - en het ondergaan,
uit de verte, van den invloed die er uitging van de klasseder geestes-
aristocratie, door tusschenkomst van mislukte aspiranten naar het
geleerdendom die in plaats van een ambtenaren-positie te be-
kleeden hun, ondanks hun falen, toch groote kennis in de dorps-
school ten nutte maakten.
Wat was nu de cultuur van waaruit de Chineesche emigranten
in Indonesië kwamen? Niet de cultuur van de geleerde ambte-
naren, die in den vreemde, het land der barbaren, hun geestelijke
activiteit immers niet konden ontplooien. Maar zeker was het ook
niet alleen het schuim, dat de koene sprong over zee waagde. In
de vroegste eeuwen maakten Chineesche Boeddhistische pelgrims
verre tochten naar India en den archipel, in de Ise eeuw werden
groote expedities over zee uitgezonden, tot zelfsnaar de Roode Zee
toe, handelsreizigers trachtten kostbare goederen zel(uit het buiten-
land te halen, en aan het einde van den Ming-tijd (1644) weken
ook allerlei groepen uit China naar het Zuiden uit voor de op-
dringende macht van de Mandsjoes. Hoe het ook zij, het staat wel

. vast, dat Confucianistische geleerden den oceaan niet overstakeri
met hun kennis en hun wetenschap, maar ook dat niet alleen on-
geletterde koelies zich op de eilanden van den archipel gingen
vestigen. Het doel van de uitzwerming was echter hoofdzakelijk
wel economisch, vooral later, en dit bepaalde ook het verdere
geestelijke leven van de groep~ De directe impuls voor de inten-
sieve studie der klassieken, de ambtenarij, ontbrak, en toen een
blijvende nederzetting ontstond, werd de band met het stamland
.vanzelfzwakker. Toch werd de opvoeding van het Chineesche kind
niet heelemaal verwaarloosd, men liet onderwijzers overkomen,
die op de oude, traditioneele wijze de knapen klassieke spreuken
lieten opdreunen, en hun een scheutje alphabetisme bijbrachten.
Er waren ook altijd abnormale individuen, die de zorg voor het
materieele bestaan verwaarloosden en zich overgaven aan niet-
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loonende studiën, maar dat was uitzondering en hun werk was
niet oorspronkelijk of belangrijk. Als geheel leefde de Chineesche
nederzetting in Indonesië het leven van het volk in China. Ze
kwam de voorgeschreven gebruiken en gewoonten na, plaatselijk
vermengd met Indonesische elementen; ze vierde de rhythmisch
terugkeerende feesten en spelen; ze vereerde de voorouders op
vaste tijden, en ze offerde aan de goden, in gevallen van tegenspoed
en ziekte. En het leven kabbelde rustig en vredig voort, kinderen
werden geboren, groeiden op en gaven geboorte aan nieuwe ge-
slachten. Men huwde, werd oud, stierf en werd begraven volgens
het ritueel, waar door geen eeuwen verandering in was gebracht.
En ook in het geestelijk leven heerschte de sfeer van ongespannen
rust. De monsterachtige geleerdheid der literaten was afwezig, maar
men kende de Chineesche geschiedenis voldoende om er uren over
te kunnen praten, terwijl de klassieke zede-spreuken ook den on-
geletterde op den mond bestorven lagen. China lag ver, maar in
de schaduw van haar cultuur voelde men zich veilig en beschut.
En de tijd ging ongemerkt voorbij, en hij liet geen litteekens achter,
noch bracht hij eenige wijziging teweeg in het vreedzame patroon
van deze geestelijke rust.
En toen brak de storm los! Fel, ineens, zonder waarschuwing bijna.
Het eerbiedwaardige Confucianistische gebouw, hier en daar op-
gelapt, maar oogenschijnlijk toch nog stevig op zijn grondvesten,
stortte ineen, met fundament en al. Na een onbeschrijfelijke chaos
werd een nieuw gebouw opgezet, maar hoe volkomen anders dan
het oude. In plaats van het absolute keizerschap, democratie -
waarbij het onmondige volk op korten termijn werd gevraagd zich'
over de regeering uit te spreken. En niet de deugd als grondslag
dier regeering, maar politiek en technisch kunnen. Geleerdheid
werd gesplitst van ambtenarij. Geen kennis der klassieken gewaar-
borgd door staatsexamens, maar revolutionnaire gezindheid opende
den weg tot de ambten. Niet de ethiek, maar vak-bekwaamheid
werd essentieel geacht voor de staatshuishouding. Niet uitsluitend
de verhouding tusschen de menschen onderling interesseerde den
geleerden meer, maar het wezen der objectieve wereld zooals die
uit zichzelf begrepen kon worden. Het oude type van den Con-
fucianistischen literaat werd impopulair, hij begon te staan voor
de belichaming van reactie en conservatisme. De oude, beproefde
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methode van eindelooze teksten uit het hoofd leeren, waardoor de
Chineesche geleerde zijn ongeloofelijke eruditie verkreeg, werd af-
geschaft: men vond, dat overbelasting van het geheugen voor de
ontwikkeling van de intelligentie niet bevorderlijk was. We stappen
verder over de phase van China's radicale omwenteling van het
geestelijke en sociale leve~ heen. Zij is een van de meest drama-
tische gebeurtenissen in de geschiedenis der menschheid, een her-
geboorte die nu nog verkeert midden in de barensweeën, met ge-
volgen die nu nog niet zijn te overzien. Slechts één opmerking:
ook de nieuwe houding tegenover de werkelijkheid is hoofdzakelijk
agnostisch, daarin verloochent zich nog niet de Chineesche geest,
door de eeuwen gevormd. De moderne wetenschap, die zich critisch
stelt tegenover alle waarheden, die uitgaat van het, al dan niet
juiste, axioma dat do.or de inductieve studie der feiten alleen de
realiteit kan worden gekend, lokt den Chineesçhen geleerde aan,
omdat zij beantwoordt aan een oude behoefte, ook al werd in deze
vroeger op een andere wijze voorzien. De profane, gesaeculariseerde
wetenschappelijke wereld, waarin zich de moderne Westerling,
en met hem nu ook de moderne Chineesche geleerde, beweegt,
mist echter de heilige sfeer, die eertijds aan het leven kleur en diepte
gaf, want agnostisch als de oude Confucianist was, zijn agnosticisme
stond sub specie aeternitatis, was aanvaarding van een door den
Hemel verordineerde werkelijkheid, welker ontleding voor den
mensch geen zin had, en niet een agnosticisme dat zichzelf tot uit-
stralingspunt van alle licht proclameert en den mensch rukt uit
alle verband met de omringende wereld. .
Hoe was het effect van den nieuwen toestand op de Chineesche
gemeenschap in Indonesië? Men leefde intens mee met de politieke
gebeurtenissen, intenser misschien dan groote deelen van de massa
in China zelf. In de voorbereiding van de revolutie speelden de
overzee-Chineezen financieel geen onbescheiden rol. Maar hid ook
de nieuwe geestes-instelling in China op hen invloed? Het eigen-
aardige deed zich hier nu voor, dat, juist doordat er in Indonesië
geen Chineesche literaten waren die hun geleerde bezigheden uit-
oefenden in het kader van het politiek-sociale bestel dat alleen de
gelegenheid kon verscr.affen waarin ze zich ten volle konden ont-
plooien, de breuk met het verleden zich niet met zoo'n radicalisme
voltrok. Men had de klassieken niet zoozeer wetenschappelijk leeren



HET GEESTELIJK LEVEN DER CHINEEZEN IN INDONESIË 229

bestudeeren, als wel stichtelijk. De doordringende vlijmscherpte
waarmee de literaat in China netelige problemen van tekstcritiek
en -interpretatie ontleedde, ontbrak bij de Confucianistische
Chineezen in Indonesië, omdat daar de stimulans zich minder deed
gevoelen, en omdat de sfeer van wetenschappelijkheid afwezig was
in een wereld, waarin economie zooveel beslag legde op de mensche-
lijke werkzaamheid. De klassieken las men practisch zonder de
commentaren die zooveel getuigenis afleggen van de denkkracht
der generaties van geleerden, en toen in China een poging werd
gedaan om Confucius te verheffen tot den rang van godsdienst-
stichter, sloeg dit bij de Chineezen in Indonesië onmiddellijk in.
De wetenschappelijke argumenten echter, welke de man, die de
hervorming teweeg bracht, aanvoerde, argumenten die later door
andere Chineesche geleerden weer als wetenschappelijk ondeugde-
lijk werden bestreden, nam men in Indonesië niet over, ze brachten
niet de stoot tot nieuwe tekstcritiek en wetenschappelijke bezinning,
men accepteerde slechts de conclusies, men aanvaardde gretig de
apotheose van Confucius, waartoe de neiging onbewust reeds was
gecultiveerd. In China werd het Confucianisme ten slotte officieel
afgeschaft, in Indonesië noemde men Confucius en bleef hem noe-
men Kangdjeng Nabi Khong Hoe Tjoe, de Heer Profeet Confucius.
De saeculariseerende machten begonnen echter ook in Indonesië
duidelijker en dreigender vormen aan te nemen. De indirecte in-
vloed van het Westersche kapitalisme, dat in de 20e eeuw Indonesië
onder zijn ban bracht, had reeds ontwrichting veroorzaakt in het
in zich zelf besloten stelsel van het Chineesche sociale leven. Direct
werd daarnaast de aanslag op de Chineesche gemeenschap ge-
pleegd door de moderne Chineesche scholen en de scholen met
Nederlandsch als voertaal voor de Chineesche jeugd. Beide waren
producten van den modernen geest, d.w.Z. de geest die in de over-
tuiging leeft, dat het onderwijs tot taak heeft, die kennis bij te
brengen, welke den mensch zijn plaats in de maatschappij kan helpen
veroveren, en aangezien in de maatschappij voortaan de goden
geen plaats meer hebben en gevlucht zijn voor de techniek, bestaat
die kennis uit het bezit van bekwaamheden nuttig alleen voor de
opvoering van het materieele bestaan.
Ik onthoud me hier van een behandeling van de periode, waarin
deze nieuwe veranderingen voor het eerst werden ingevoerd, de
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jaren waarin zij, vooralsnog zonder zichtbare gevolgen, langzaam
maar zeker de structuur van de Chineesche gemeenschap onder-
mijnden. Vol vertrouwen in de toekomst en in de wetenschap be-
groette men dennieuwen tijd en zijn nieuwe eischen. Sporadische
aarzelingen sproten voort uit domme behoudzucht, over het alge-
meen echter liet men zich naief en zonder nadenken leiden naar
den weg, die vooruitgang, macht en heil beloofde.
Na 20 jaar modern onderwijs is de Chineesche gemeenschap de
oude niet meer. Haar homogeen karakter heeft ze verloren. In
plaats van de eenvormige, afgesloten groep, die leefde uit één en
dezelfde wereldbeschouwing en gekenmerkt werd door bepaalde,
haar alleen eigen gebruiken en gewoonten, is ze geworden tot een
wereld met min of meer scherp begrensde indeelingen.
We zien er eerst de scheiding tusschen de oudere en de jongere
generatie. Tot de oudere generatie kunnen we rekenen hen, die
niet de gelegenheid hebben gehad het moderne onderwijs te ge-
nieten, en verder ook niet direct door de Westersche gedachte zijn
beïnvloed. In hun opvatting van het Confucianisme zijn ze conser-
vatief. Ze l;1angende orthodoxe leer aan, die in de I2e eeuw in
China ontstond en door de Mandsjoe-keizers tot onbetwistbare
doctrine is verheven. Men leest dus in de eerste plaats de zgn.
Vier Boeken, met den korten, autoritatieven commentaar van
Chu Hsi. De vijf klassieken worden over het algemeen zoo goed als
niet bestudeerd. De Confucianistische vereeniging, de Khong Kauw
Hwee, toont in de studie en de propaganda van de leer van Confu-
cius een groote activiteit. Ze geeft een maandblad uit in het
Maleisch, publiceert Maleische vertalingen van de bekendste
Chineesche werken met soms zeer uitvoerig metaphysi~ch en stich-
telijk commentaar, belegt geregeld bijeenkomsten in eigen ver-
eenigingsgebouwen, en verzorgt en onderhoudt de enkele Con-
fucianistische tempels die voornamelijk in de groote steden te
vinden zijn. Ze heeft ook cursussen voor volwassenen en klassen
voor de jeugd, en streeft er vooral naar de Confucianistische riten
weer te doen leven. Door den Boeddhistischen inslag, die het ortho-
doxe Confucianisme van Chu Hsi vertoont, voelt het zich aan het
Boeddhisme verwant. Vandaar dat de Confucianisten in Indonesië
goed kunnen samenwerken met de theosofische vereeniging, of-
schoon zij in hun gemeenschappelijke speculaties de leer der in-
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carnatie niet beslist onderschrijven. De meditatie-oefeningen echter
verheugen zich in beider groote belangstelling. De studie van het
Confucianisme bij de Confucianisten in Indonesië omvat echter
niet de tekstcritiek, historisch dan wel exegetisch. Het werk van de
tallooze groote commentatoren buiten die uit de Sung-school is
vrijwel onbekend, en voor jongere, radicale geleerden als Hu Shih
en K u Chieh-kang heeft men alleen gevoelens van wantrouwen en
vijandschap. Men stelt tegenover hen echter niet een overtuiging
gebaseerd op de studie en interpretatie van andere bronnen, maar
eenvoudig het sentiment, den wrevel over de poging om de beteeke-
nis van Confucius, den heilige en den profeet, te verkleinen. On-
wennig staat men ook tegenover de enkele geleerden in China,
die, overtuigd gebleven van de waarde van het Confucianisme,
met behulp van de moderne wetenschap en philosophie probeeren
deze oude waarde in een nieuwe om te munten, ma~nen als Ch'ên
Huan-chang en Ku Hung-ming. Men is zelf niet op de hoogte van de
moderne wetenschap en philosophie, en deze onbekendheid stijft
hen in hun onverzoenlijke h~uding tegenover elke andere dan den
orthodoxen uitleg van het Confucianisme. Het is ook hierdoor, dat
ze weinig vat hebben op de jongere generatie, die hen beschouwt
als hopelooze en ongevaarlijke relieken van een onherroepelijk
voorbijgegaan verleden, en verder alleen en zelfstandig haar eigen
weg gaat.
Intusschen is ook deze jongere generatie niet onverdeeld. Drie
groepen kunnen we er in onderscheiden.
Ten eerste zij, die uit het Confucianisme voor de dagelijksche
levensgewoonten de moreele normen halen, zonder zich verder in
de geschriften te verdiepen. Ze staan afwijzend tegenover de
Westersche levenswijze, betrachten de rigoureuze scheiding in het
openbaar tusschen de geslachten, propageeren de oude Chineesche
deugden van bescheidenheid, gemoedsrust en hoffelijkheid, maar
hebben open oog voor de noodzakelijkheid van een verbetering
van de maatschappij in moderne richting. Ook zij hebben een
Maleisch maandblad, met veelal artikelen over economie en tech-
niek. De problematiek van het moderne geestesleven laten ze echter
rustig langs zich voorbijgaan.
De tweede groep omvat de jonge mannen en vrouwen, die zich
nationaal één voelen met het moderne China, vooral in sociaal
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opzicht. D.w.z. het moderne China, dat afgerekend heeft met de
traditie en zich toekeert naar het Westen, voornamelijk in zijn
Amerikaansche vormen. Progress en prosperity zijn daar de wacht-
woorden geworden, de technische toepassing der wetenschappen
maakt het ideaal uit van de generatie, die het verval en de achter-
lijkheid van het land wijt aan de eenzijdig-literaire vorming van
de geleerden en nu uit reactie ook alles minacht wat in die richting
wijst. Oppervlakkigheid, begeleidend verschijnsel van Amerikaan-
sche vlotheid en zakelijkheid, kenmerkt dit moderne Chira, maar
het heeft ook van de nieuwe wereld de frissche geestdrift, het ver-
overende optimisme en de snelle aanpaksdurf meegekregen. Ook
de groep in Indonesië, die zich aan dit China verwant voelt, toont
dezelfde eigenschappen. Onvervaard sociaal werk naast Amerikaan-
sche jazz en revue behooren tot haar werkzaamheden. Geestelijk
is ze rusteloos, maar ongenegen zich in vraagstukken van niet-
practischen aard te verdiepen. Door haar enthousiasme en daad-
kracht werkt ze meesleepend, en haar uiterlijk succes verbergt,
en zal nog voor een langen tijd verbe~gen, de afwezigheid van een
geestelijken achtergrond, dien ze op het oogenblik niet voelt of
niet voelen wil.
Tenslotte de derde groep, van Westersch standpunt uit beschouwd
de interessantste, omdat ze de generatie vertegenwoordigt, die in
alle hevigheid de botsing van oud en nieuw ondervindt. Het zijn
. de Westersch opgevoeden, die het Nederlandsch hebben leeren
hanteeren niet alleen, maar het zich als tweede moedertaal hebben
eigen gemaakt. Ze leeft in twee werelden en toch weer niet heele-
maal. In geen van beide voelt ze zich thuis. Innerlijk volkomen
vervreemd van het ouderlijk milieu wenscht ze toch den breuk niet
te erkennen, daar de nieuwe wereld leeg is en onaanlokkelijk.
Aarzeling en bewuste tweeslachtigheid typeeren deze groep, omdat
zij, juist door haar wezenlijk vervreemd zijn, een grootere behoefte
gevoelt zich als Chineesche groep te handhaven dan zij die, of-
schoon de Chineesche cultuur heftig denuncieerend, desondanks
in werkelijkheid uit die cultuur blijven leven. Zij is de eenige groep,
die bewust zoekt naar een wereldbeschouwing en een levenshouding
en die, verbeeld of niet, onder het gemis daarvan lijdt. De aard
van de Westersche cultuur, waarmee zij in aanraking is gekomen,
bepaalt ook dit verlangen en de wijze waarop zij het hoopt te be-
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vredigen. Die cultuur immers, zooals ze langs de kanalen van het
Nederlandsche onderwijs wordt opgediend, bevat een onmiskenbaar
burgerlijk element. De literatuur, waarmee men door haar kennis
maakt, is romantisch en sentimenteel, de So-er beweging die over
de oceanen heen den nazaten van Confucius de hand reikt. Het
tasten naar een wereldbeschouwing is dan ook aesthetisch, dwepend,
weltschmerzlich, en niet een wanhopige drang naar absolute zeker':
heid. Men wijst ook niet het eene fèl af om op het andere even fèl
ja te zeggen. Anders dan zij, die zelfverzekerd in de traditioneele
waarheid leven, of zij, die zonder er verder problemen over te
maken eenvoudig uit die waarheid zijn gestapt, blijft deze groep
zich afvragen óf en wàt zij nog uit de eigen oude cultuur kan be-
houden om te dienen als achtergrond die zij zoo noode mist. En
degenen onder haar, die deze keus niet kunnen maken, wenden zich
tot de vreemde leeren en gelooven, met dezelfde houding van den
zuchtend en zoeker, die verlangt naar een oasevan rust, liefelijkheid
en schoonheid. Geen worsteling hier om de waarheid ter wille
van de waarheid, hoe gruwzaam en afgrondelijk deze ook moge
blijken, noch stil en vraagloos aanvaarden van een waarheid,
waarbij geen plaats meer is voor twijfel, maar een sentimenteel
en romantisch dwepen met de een of andere wereldbeschouwing,
omdat men voelt dat dat behoort bij den modernen mensch, wiens
voorbeeld men in eigen omgeving kan aanschouwen. Een meedoen
met de mode dus, niet een persoonlijk door de problematiek van
het mensch-zijn gegrepen zijn. In het, in het Nederlandsch ge-
redigeerde, orgaan van deze groep worden artikelen geschreven
over de maan, niet als hemellichaam, maar als liefdeverwekkend
object, over Haar Die Ik Niet Beminnen Mag, en meer van derge-
lijke Wandervögel-sentimenten. Er staan ook opstellen in over
Chineesche kunst en cultuur, meer romantisch en dwepend dan
wetenschappelijk, en alle uitingen van de hoop en het geloof, dat
men door de kennis van de eigen cultuur het eigen wezen kan
herwinnen.
Hoe jong ~n ongevormd en om;ijp ook het geestesleven van deze
groep echter mag zijn, toch bevat het de kiemen voor verdere
en diepere ontwikkeling, hoe meer en hoe intensiever zij door-
dringt in het wezen van den Westerschen geest. En met dezen
Westerschen geest zijn wij gekomen aan een probleem, dat een
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aparte behandeling vereischt, omdat het niet alleen de Chineezen
in Indonesië, maar ook de andere niet-Westersche volkeren, en
den Westerling zelf betreft. Voordat ik, als slot van mijn beschou-
wing, een enkel woord daarover zeg, wil ik echter eerst de vragen
behandelen die wij ons in het begin hebben gesteld.
Hebben de Chineezen in Indonesië een geestesleven, dat hen
verheft boven het materieele bestaan van meubelmakers en leve-
ranciers? De Chineesche bevoqdngsgroep maakt op den buiten-
staander den indruk van inderdaad slechts uit die onmisbare
categorieën van menschen te bestaan, evenals vele Europeanen
zich de Indonesiërs niet anders kunnen voorstellen dan als koelies
en sociëteitsdjongossen, en wij den Europeaan in Indonesië zien
als den over het paard getilden, prestige-zoekenden, en zich om
die reden toewan besar noemenden kruidenier. Het geestelijk leven
van den kruidenier nu is overal ter wereld zoowat gelijk; de eene
kruidenier ontdekt den anderen meestal met een schok van on-
aangename verrassing en probeert dan de herkenning te verbergen
achter een groot vertoon van intellectueel snobisme. Vandaar,
dat de Europeesche toewan, wiens geestelijk voedsel uitsluitend
bestaat uit krant en leestrommel, zich een scheppende cultuurheros
voelt tegenover den Chinees, wiens beroep hem onplezierig herin-
nert aan zijn eigen afstamming. Vandaar, dat de njonjah, die
Courts-Mahler leest en tranen vergiet bij de lectuur van hart-
brekende passages daarin, haar Chineeschen lengganan met zijn
onverstoorbaar gezicht, onzindelijk, onopgevoed en barbaarsch
vindt, kortom een engerd. Hij leest dan ook geen drie-stuivers-
romans, en de vervolgverhalen in Cinema en Theater. Het is voor
een Europeaan inderdaad teveel gevraagd, om achter den Chi-
neeschen baba, bij wien hij zijn blikjes groenten betrekt en wiens
rekeninglooper hij de volgende maand. met een lain boelan af-
scheept, een man te zien, die in zijn vrijen tijd de Gesprekken van
Confucius leest, en over ethisch-ritueele vraagstukken peinst. En
wat weet hij van den zoon van denzelfden baba anders dan dat hij
weleens in de toko helpt bedienen, en dan weleens een paar krom-
Hollandsche zinnen laat hooren? Zeker zou hij het gek vinden,
indien hij te weten kwam, dat die jongen met andere lotgenooten
geregelde bèsprekingen houdt over het vinden van een nieuwe
levenshouding, gek, omdat immers voor hem, den modernen
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Westerling, de eenige moderne levenshouding die is, welke is ge-
baseerd op het bijbelwoord: in het zweet uws aanschijns zult gij
uw brood verdienen, met den nadruk op verdienen dan altijd.
Het is de schuld niet van de Chineesche groep in Indonesië, wan-
neer men haar geestelijk leven wil ontzeggen. Wie niet door de
oppervlakte heen kan kijken, vult zijn gebrek aan kennis aan met
wat hem zelf het meest voor de hand ligt. En door de oppervlakte
van de Chineesche muur kijkt men niet gemakkelijk. Misschien is
de Chinees inderdaad geen sympathiek type. Du Perron heeft er
alleen afkeer voor: vet en rijk noemt hij hem. Het handwoorden-
boek van Van Dale geeft van hem de klassieke omschrijving,
overigens overgenomen uit het Groote Woordenboek van de Ned.
taal: achter het woord onbeschaamd kan m<:;nals voorbeeld den
zin vinden: van alle bedriegers in het Verre Oosten zijn de Chinee-
zen wel de onbeschaamdste. En zelfs een geleerde als Snouck
Hurgronje heeft in de zeven deelen van zijn Verspreide Geschriften
voor den Chinees geen ander oordeel over dan een korte uitspraak,
n.l. dat hij brutaal is. Desondanks zullen wij toch, zij het met ge-
pasten schroom en aarzeling, op de vraag of de Chineezen in Indo-
nesië een geestelijk leven bezitten, een fluisterend ja antwoorden.
Maar hebben ze belangstelling voor andere dan de practische en
toegepaste wetenschappen? Kunnen zij betrokken worden bij een
op te richten literaire faculteit? Dat de Chineezen uit Indonesië,
wanneer zij studeeren, meestal het vak van medicus, ingenieur,
apotheker of econoom kiezen, is welbekend. Het is ook verklaar-
baar. Niet uit de omstandigheden in Indonesië alleen, maar ook
uit den nuchteren zin van den Chinees. Is echter het feit, dat pas
tien jaar nadat een literaire faculteit in Indonesië algemeen bepleit
werd, tot de daadwerkelijke instelling is overgegaan, en dat nog
wel omdat de oorlog in Europa den beslissenden stoot gaf, ook niet
een aanwijzing, dat de Nederlander zijn beurs eerst dan openmaakt
wanneer hij weet dat een uitgaaf zichtbare resultaten afwerpt?
De Joden van Azië en de Chineezen van Europa hebben hierin
meer gemeen dan beiden erkennen willen! Dat de Chineezen in
Indonesië in 1935 op eigen houtje en eigener beweging, zonder de
belangstelling zelfs van het kantoor voor Oost-Aziatische, vroeger
Chineesche, zaken, dat anders de bewegingen van de zonen van
Cathay met argusoogen bewaakt, een China-Instituut hebben op-
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gericht, spreekt er wel voor, dat ze niet voornaam-onverschillig
staan tegenover instellingen van zuiver cultureelen aard. Evenmin
stellen zij zich alleen voor hûn eigen cultuur open. De Chineezen
hebben altijd volop en actief meegedaan aan de kunst en de litera-
tuur van de omgeving, waarin ze leven. Ze hebben de Javaansche
dansen gedanst, de gamelan bespeeld, de moeilijke J avaansche
poëzie gedicht, waarom zouden ze de gelegenheid om wetenschap-
pelijk de talen en culturen van Indonesië te bestudeeren per sevoorbij
moeten laten gaan? De literaire faculteit in Indonesië behoeft niet
bang te zijn dat de Chineezen haar voor immer zullen schuwen.
Zij vertegenwoordigt immers, zuiverder dan de bestaande facul-
teiten het doen, een aspect van den Westerschen geest, dat in
Indonesië slechts zelden te zien is: de belangelooze toewijding aan
een zaak die geen materieel gewin belooft. Zij kan daardoor aan
den eenen kant appelleeren aan de oud-Confucianistische literaire
instincten, die bij de Chineezen in Indonesië zijn ingesluimerd,
waarmee het tekort dat ontstaan is, doordat slechts een gedeelte
van het Chineesche cultuur-leven uit China naar Indonesië ismee-
gekomen, langs een omweg kan worden aangevuld. Aan den ande-
. ren kant kan zij een eenzijdige ontwikkeling naar oppervlakkig
en grof materialisme eenigszins tegenhouden. Door haar wordt een
vollediger representatie van den Westerschen geest ook buiten de
Westersche landen mogelijk, den Westerschen geest, dat myste-
rieuze, verrassende en fatale .verschijnsel, waarmee de menschheid
begenadigd of belast is, en waarover ik, ter afsluiting van dit artikel,
slechts de volgende opmerking wenseh te maken.
Evenmin als de Chineesche, is ook de Westersche cultuurwereld in
Indonesië in haar geheel vertegenwoordigd. Men ontmoet er maar
twee typen van: de zelfingenomen profiteur der wetenschappen,
die de kneepjes kent om de onwillige natuur te beheerschen,
materialistische platkoppen, die de wereld waarin ze door het nood-
lot geraakt zijn alleen kunnen zien als een rekensom die uit moet
komen; en de sentimenteele, naïeve en conventioneele klein-burger,
die zijn eigen kleine wereld met zijn etiquette en zijn geloof over
den oceaan heeft meegebracht, waarin hij zich knus, comfortabel, .
huiselijk en op zijn dooie gemak voelt. Ik ben mij bewust dat ik
generaliseer. Er zijn andere figuren aan te wijzen, zij die ondanks
rijsttafel, tantièmes en sociëteit volledig mensch zijn gebleven.
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Maar zij veranderen het totale beeld niet, dat de Westersche wereld
in Indonesië biedt. Tegenover die wereld staat de Oosterling,
Indonesiër zoowel als Chinees, vreemd en achterdochtig. De
koloniale status staat een wederzijdsch beïnvloeden van de beste
krachten uit al de culturen die elkaar treffen in den weg, eenvoudig
omdat in het landsbestel voor die beste krachten geen plaats is,
zij dus niet worden overgebracht of zelf onwillig zijn in Indonesië
een arbeidsveld te zoeken. De politieke situatie verhindert boven-
dien een argelooze en zuivere verhouding, waarin een ander dan
eenzijdig gesprek mogelijk is. De beleerende, aanmatigende, laat-
dunkende en zich van zijn superioriteit eeuwig bewuste Westerling
laat anderen niet gaarne aan het woord, hij verschilt in aard en
wezen van den Westerling in het Westen, die stil, geduldig, en eer-
biedig werkt aan een gekozen taak, bezield door een geest, wiens
kenmerk is een nimmer-eindigende verwondering, voor wien geen
heilige, laatste waarheden bestaan welke men op gezag aanvaarden
moet, die echter op zijn langen, langen weg ook de bescheidenheid
heeft leeren betrachten zoopassend bij den diepen ernst van zijn doel.
Het is die geest, de Westersche geest, die het aanzijn van de wereld
heeft veranderd, effectiever dan Alladdin's wonderlamp zou kunnen
doen, die de geheimzinnigste raadselen heeft ontsluierd maar door
elke oplossing voor een nieuw raadsel wordt geplaatst, die onvrucht-
bare gronden heeft omgetooverd tot bloeiende akkers en boom-
gaarden maar met nog grooter gemak en in veel sneller tijd van de
schoone natuur afzichtelijke opeenhoopingen van huizenblokken
maakt, die natuurrampen heeft bedwongen maar vernieling en dood
over een gansche wereld brengt grooter dan eenige natuurramp kan
veroorzaken, die het leven van ontelbare misdeelden en gebrekkigen
heeft verzacht maar zonder blikken of blozen millioenen afslacht,
die comfort en overvloed heeft geschonken maar onmachtig staat
tegenover werkloosheid en sociale ellende, die de wereld buiten
den mensch tot in de kleinste finesses heeft bestudeerd maar den
mensch zelf en zijn innerlijke nooden vergeet. De Westersche geest
heeft de menschheid voor problemen gesteld die, indien zij onop-
losbaar blijken te zijn, voor haar algeheele vernietiging beteekenen.
Het is niet zoozeer de schuld van den geest, wien het alleen om
waarheid gaat, als wel van de menschen, niet door dien geest
bezield, die van de ontdekkingen van zijn moeizaam werk misbruik

.~
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maken. De Westerling heeft, ongeacht het feit dat hij geen deel had
aan- de edele motieven die aan die ontdekkingen ten grondslag
lagen, of aan de ontzeggingen die verbonden waren aan de voor-
bereidingen daarvan, met de resultaten van den Westerschen geest
heele continenten onder zijn macht gebracht en er zijn wil aan
opgelegd. De niet-Westerling heeft deze resultaten aan den lijve
ondervonden, hij heeft ze leeren waardeeren als de eenige middelen
om zich beter in het leven te handhaven en den opdringenden
vreemdeling van het lijf te houden. Tot het werkelijke wezen van
den Westerschen geest dringt hij niet door, omdat deWesterlingen
die hij kent, dien geest evenmin bezitten. Eerst wanneer met de
Westersche cultuur, die zich heeft opgelegd aan de niet-Westersche
volkeren, ook deze Westersche geest, zooals hij in het Westen naar

\ de waarheid zoekt, onversaagd, geduldig, zichzelf telkens corri-
geerend, zich steeds bescheidener toonend,komt, zal de niet-
Westerling de Westersche cultuur anders zien dan alleen de be-
laagster van zijn leven en van de waarden die dat leven inhoudt.
Dan zal er ook weer gelegenheid komen voor een gelijkwaardige
samenspraak, waarbij zooals Kipling het zegt:

"there is neither East nor West, border, nor breed, nor birth,
when two strong men stand face to face, tho' they come from the

ends of the earth."



JUDAS 1)
door

ANTHONIE DONKER

DERDE TOONEEL

Op den Olijfberg nabij den hof van Gethsemane, in den vroegen
morgen. Judas komt, de takken opzij buigend uit het struikgewas
te voorschijn. Hij ziet omzichtig om zich heen.
JUDAS:.De duisternis trekt weg. De dag breekt aan.

Den ganschen nacht heb ik mij schuilgehouden
In de omgeving van Gethsemane.
Hoog tijd dat ik mij uit de voeten maak.
Wat dreef mij hier naar toe? Wat houdt mij vast,
Hier waar men mij het eerst vermoedlijk zoekt,
Omdat men weet dat wij hier vaak verbleven?
(Om zich heen ziend). Is nu de tweesprong achter mij of voor?
Ken ik den weg niet meer dien 'k daaglijks ging?
Is het de vroege morgennevel slechts
Die mij het uitzicht nog belemmert of
Is Judas dan zoo weinig meer zichzelf?
Daar zie 'k het pad dat naar den hof toe leidt.
Ik hoor het ruischen al, ginds, van de beek.
Waarom wil ik daarheen? Wat zoek ik er?
Wij zullen er toch nooit meer samenzijn
En weinig vreugde is er mijn deel geweest...
Daarginds, achter den heuvel ligt de hot
Daar ging wanneer de avond was gedaald
De Meester in gebed, soms vergezeld
Van. Petrus en Johannes en Jacobus,
Die hem de liefste der disciplen waren.
Nooit heeft hij mij gevraagd om mee te gaan.
Ik vroeg nooit, zeide weinig en ik was
Hem goed genoeg voor 't houden van de kas
En voedsel in te koopen op de markt,
Maar in de leering of in het gebed

1) Fragment uit een Ahasverus-spel, Ik zoek Christenen, in tien tooneelen, dat door
Alb. van Dalsum ten tooneele zal worden gebracht.
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Scheen ik niet mee te tellen voor den Meester.
Hij zag niet hoeveel vragen in mij woelden.
Waarom wist hij dan aan het avondmaal
Opeens wel van mijn wrok en booze plannen,
Maar sprak hij over al het andre nooit?
Ach, nuttelooze vragen! 'k Moet hier weg.
Lieflijk Gethsemane aan de beek Kedron,
Voor 't laatst verschijnt gij m'uit den morgenmist,
Want nooit keer ik terug op deze plek.
Judas vloekt u want Jezus had u lief.
- Als Jezus alles wist, gelijk hij zei,
Wist dat ik naar de overpriesters ging,
Wist dat ik hem aan hen verkoopen zou,
Waarom liet hij willens en wetens dan
Mij zonder er iets aan 'te doen begaan,
Terwijl hij. toen alles voorkomen kon?
Dan wist hij toch ook dat ik daarop wachtte,
Dan wist hij toch ook waarom ik het deed.
Als hij 'dat alles wetend toch niet sprak,
Niet eindelijk ook aandacht kreeg voor mij,
Niet eindlijk hoorde hoe ik om hem riep,
Heeft hij mij meer verraden dan ik hem.
Ik heb hem niet verraden. Weg dit loon.
(Hij gr&pt naar de beurs in zijn opperkleed en haalt die te
vqorschijn) .
Ik werp die dertig zilverlingen weg,
Hier in de beek- (hij blijft staan). Ik breng het geld terug.
Als ik het weergeef aan wie het mij gaven,
Kan ieder zien dat ik hem niet verried
Voor geld, maar juist van hem verwachtte dat-
Maar ik hoor stemmen! Komen zij daar al?
Dus toch te laat? Ik zie hen in de verte,
Petrus voorop. Zeker zoeken zij mij.
Vlug naar mijn schuilplaats van vannacht terug.
(De apostelen naderen, zichtbaar in ongerustheid en verwarring).

PETRUS: Hier was het ..Hier waar met een scherpe kromming
Het pad zich ombuigt, trad ons plotseling
,Als uit een hinderlaag te voorschijn komend
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PETRUS:

JOHANNES:

PETRUS:

JACOBUS:

ANDREAS:

THOMAS:

ANDREAS:

JOHANNES:

THOMAS:

STEMMEN:

JOHANNES:

ANDREAS:

PETRUS:

16

JUDAS

Judas met zijn handlangers in den weg.
Wij zien den hof weer van Gethsemane
Maar voor het eerst zijn wij er zonder meester.
Op deze plek werd het verraad gepleegd.
Hier bij het struikgewas kwam de verrader
Op Jezus toe en gaf den kus waarmee
Hij hem te kennen gaf aan zijn belagers.
Dagelijks na de leering in den tempel
Klommen wij langs dit pad naar den Olijfberg,
En voor wij ons te slapen legden, ging
Hij langs de hooge duistere cypressen
Den hof ter overzijde van de beek
Binnen om met zijn Heer alleen te zijn.
En onze blikken volgden hem van ver.
Hier stond ,de bende der dienstknechten voor ons
En met hun stokken en hun zwaarden dreigend
Grepen zij toen den Meester aan en sleurden
Hem voor wij ons verweren konden mee.
Gij hieuwt dien Malchus toch het oor nog af,
Dien vuigen dienstknecht van den hoogepriester.
Zij zullen ons ook zeker nog vervolgen.
Wat zal er van ons worden zonder Hem?
Zonder derÎ Meester zijn wij allen niets.
Schapen waarvan de herder werd verslagen
Vallen wij aan de wolven straks tc"nprooi.
Daarom rest ons niet anders dan te vluchten.
Wij moeren vluchten ... Ja, wij moeten vluchten.

(zijn gepeinzen voortzettend, den blik naar den hof gericht)
De laatste maal was na het avondmaal
Waar hij ons zeid~ wat te wachten stond.
Daarna begaf hij zich weer naar den hof
En vroeg ons dat wij bij hem blijven zouden.
Verdoe den tijd niet met herinneringen,
Wij moeten vluchten. Het is hoogste tijd.
Mannen hier waar ons Jezus samenbracht,
Op deze plek die door hem is gewijd,
Kunnen wij zoo niet uit elkander gaan,
Wegstuivend als verschrikte vogels door
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ANDREAS:

PETRUS:

THOMAS:

PETRUS:

JACOBUS:

THOMAS:

ANDREAS:

PETRUS:

JUDAS

Een steenworp opgejaagd.
Zeg gij, wat dan?!

Blijven wij hier, men neemt ook ons gevangen!
Voor alles blijven w'in zijn naam bijeen ..
Meer dan ooit hebben wij elkander noodig,
Nu onze Meester in gevaar verkeert.
Zouden wij nu hem een van ons verried
Hem daarom allen dadelijk verloochnen?
Zijn wij de twaalf dan niet die hij verkoor
En die hij zijn discipelen heeft genoemd:
(zich oprichtend en nadrukkelijk de namen noemend alsof hij
het verbond vernieuwt) Johannes enJacobus enMattheus,
Andreas, Thomas, Simon en Filippus,
D'andere Judas en Bartholomeüs,
De elf die Jezus uitverkoren heeft
- Judas Iskarioth er niet meer bij -
Die hem getrouw blijven tot in den dood!
Denkt gij dat hij in doodsgevaar verkeert?
'k Heb vast vertrouwen dat hem niets kan deren.
Zaagt gij hem, toen men hem gevangen nam,
Ook maar één oogenblik wankien of vreezen ?
Hij ging als een die zich bewust is dat
Zijn zaak geheel en al rechtvaardig is
En weet dat hij dus niets te vreezen heeft.
Ik wees slechts dat hij daarom zwijgen zal.
't Meest verontrust mij zijn gelatenheid.
De stadhouder heet wel voor rede vatbaar,
Als men zich niet tegen zijn macht verzet.
Misschien dat j.uist die lijdzaamheid hem treft.
Heb slechts vertrouwen in zijn groote rust
En zekerheid dat hij de Meester is.
Herinner u zijn .kalmte in den storm
Toen wij naar 't land der Gaddarenen voeren.
De golven gingen hoog, 't schip raakte in nood.
Ook andre scheepjes waren in gevaar.
Doch aan den steven sliep de Meester diep
Gerust onder het golf- en windgeraas.
Zijn hoofd rustte op het kussen aan de bank.
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PETRUS:

THOMAS:

PETRUS:
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ANDREAS:

JOHANNES:

JACOBUS:

PETRUS:

JUDAS

Hij sliep alsof er geen gevaar bestond,
En er bestond ook geen gevaar voor hem.
:Qoch wij werden beangst en wekten hem,
En toen hij in den wind zijn stem verhief,
Legden zich dadelijk de golven neer
En werd de storm over het meer gestild.
Ook thans zal hij zoo onaantastbaar zijn
En onbevreesd den nieuwen storm trotseeren.
Maar wat met ons! Wij zijn nu zonder hem!
Alleen wanneer gij niet op hem vertrouwt!
Wat baat vertrouwen ons zonder zijn steun?
Hij is altijd bij wie in hem gelooven.
Zijn steun begeeft u slechts als gij versaagt.
Maar wij zijn vreemdelingen in dit land.
En bij de priesters en Romeinen beide
Verdacht als oproermakers en gehaat.
Daarom moeten wij haastig hiervandaan.
Men kent de plek van onze samenkomst.
Waar volgens hen 't verzet werd uitgebroed,
Zullen zij 't eerst de oproerlingen zoeken.
Wij hebben voort te maken. Weg van hier!
Van hier waar alles ons met hem verbindt?
Wel hebt gij haast wanneer gij u zoo goed
In hun gedachtengang verplaatsen kunt.
Doch als gij niet aan hen denkt maar aan hem,
Er is geen plek waar gij zijn geest zoozeer
Terugvindt als hier in Gethsemane,
Geen plek die gij zoo noode dan verlaat.
Wij moeten juist in zijn beproeving ons
Wachten voor wankelmoedigheid opdat
Hij ziet dat wij niet kleingeloovig zijn
En waarlijk zijn disciplen mogen heeten.
Zorg dragend dat de geest ons niet begeeft
Waarin hij ons is voorgegaan en waar
Hier alles om ons nog van is vervuld.
Twijfelt er niet aan dat hij ons behoudt.
Bedenkt hoe vele wonderen hij deed!
Weet gij dan niet meer hoe hij tot ons kwam
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JACOBUS:

THOMAS:

JACOBUS:

THOMAS:

JACOBUS:

THOMAS:

ANDREAS:

JOHANNES:

JUDAS

Op het meer van Gennesareth. Ons schip
Lag buiten zijn bereik ver uit den oever.
Gespannen wachten wij op hem. En çtaar
- Wij konden onze oogen niet ge100ven-
Zagen wij jezus op de golven wandIen,
Gaande alsof hij door een weide liep.
Toen riep hij mij en ik ging op hem toe
Over het water maar na weinig schreden
Sloeg mij de angst beklemmend om het hart.
De golven joegen mij in het gezicht,
En de fel op mij aansnellende wind
'Sneed mij den adem af dat ik haast stikte.
Ik wankelde en voelde mij verzinken.
Hij greep mij, hief mij op en sprak: Vrees niet.
En als een kind bracht hij mij aan zijn hand
Over het water veilig in het schip,
Met vasten gang naast mijn onzeekren tred.
Ik voelde, terwijl hij mij staande hield
Hoe de onvergelijkelijke kracht
Van zijn geloof ook mij doorstroomde met
Geloof en hoe ik meer werd dan mijzelf.
Maar anders is het thans met ons gesteld,
Door het verraad van judas uitgeleverd
Aan machten die wij niet kunnen weerstaan.
Wien leverde hij uit, u of den Meester?
Door zijn gevangenneming zijn wij weerloos.
En wie zegt of hij zich bevrijden zal?
Als uw geloof in hem niet grooter is,
Verdient gij zijn bescherming zelfs niet eens.
Gij schimpt op het verraad van judas maar
Acht gij uzelf een trouwer volgeling,
Als gij hem op het eerst alarm verlaat?
Mij wilt gij van verraad beschuldigen?
Hoe anders noemt gij ontrouw aan zijn geest?
Gij hoont mij.

Is het al zoo ver gekomen
Dat de discipelen elkaar beschimpen?
Gij twist, ook dat is reeds verraad aan hem.
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THOMAS:

ANDREAS:
JOHANNES:

THOMAS:
JOHANNES:

ANDREAS:.
JOHANNES:

ANDREAS:
JOHANNES:
THOMAS:
JOHANNES:

Waagt gij het mij gelijk te stellen met
Dien Judas die zijn Meester heeft verkocht?

JOHANNES: Ik stel u niet gelijk met Judas maar
Gij stelt bij Jezus u in 't ongelijk.

JACOBUS: Als gij zijn geest verzaakt, handelt g'als Judas
THOMAS(opstuivend): Die hem verraadde voor een.handvol geld!
JOHANNES: Dat hij er geld voor aannam is nog geen

Bewijs dat hij uit geldzucht handelde.
Mij valt gij aan. Hem neemt gij in bescherming?
'k Bedoel alleen te zeggen dat men niet
Oordeelen kan voordat men alles weet.
Maar verontschuldig hem dan evenmin!
Ik ben de laatste die hem verontschuldigt,
Al zou de Meester zelf de eerste zijn.
Maar 't hart der menschen is een duistre doolhof
Waarvan men nooit de kronkelpaden kent.
Ik heb niets anders willen zeggen dan
Dat mende daden van de menschen wel
Maar daarmee nog hun drijfveer niet kan zien.

ANDREAS: Heeft de betaalmeester soms niet op last
Der overpriesters zooals ieder weet
Hem dertig zilverlingen uitbetaald?

JOHANNES: Bewijst dat waar het hem om was te doen?
Of dat hij het uitsluitend daarom deed?
Hij nam het loon.

Maar was hij daarop uit?
Betoonde hij zich ooit op geld gebrand?
Beheerde hij niet altijd stipt de beurs?
Als hij zichzelf verrijken wilde, kon
Hij zich gemakkelijk daaraan vergrijpen en
Had hij zich deze moeite en last bespaard
Noch onze woede op den hals gehaald.
Het is niet weinig, dertig zilverlingen.
Kon hem daar zooveel aan gelegen zijn?
Maar waar denkt gij dan dat hij het om deed?
Ik weet niet wat ik ervan denken zal.
Er moeten andre reednen zijn geweest.
Zijn daad is raadselachtig. Zelf was hij
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PETRUS:

JACOBUS:

THOMAS:
JACOBUS:

ANDREAS:
JOHANNES:

Altijd een zwijgzaam, raadselachtig man.
'k Doorgrond zijn reednen niet maar zeker was
Het niet om geld doch om den Meester zelf.
De Meester zelf! Honderdmaal erger dan!
Zeker wordt daar de aanklacht door verzwaard
Maar ook de daad valt minder te verklaren.
Men zegt: stil water heeft een diepen grond.
Het viel mij altijd moeilijk hem te peilen.
'k Weet niet wàt hem bewoog maar voor mij staat
Het vast dat hij om onverklaarde reden
Zich van den Meester heeft willen ontdoen.
Dan was hij bang. Hij was altijd voorzichtig.
Hij zag de haat der schriftgeleerden groeien.
Hij kwa,m veel op de markt en hoorde daar
Wat er gemompeld werd onder het volk.
Geen ander wist zoo hoe de stemming was
En welk gevaar den Meester boven 't hoofd hing.
Doch waarom waarschuwde hij hem dan niet?
Hij hield zijn angst en zijn gedachten voor zich.
Sloot hij niet altijd alles in zich op?
Hij zag dat het ook om ons leven ging,
Daarom probeerde hij zichzelf te redden
En gaf den Meester aan de priesters prijs,
Denkend den dans daar zelf mee te ontspringen.

JOHANNES(nadenkend): 'k Geloof niet dat hij handelde uit vrees.
. Hij was den laatsten tijd stiller dan ooit.

Sommigen meenden dat hij heimwee had.
Men kon hem aanzien dat hij op iets broedde.
Ik kan niet nagaan wat het is geweest,
Het blijft een raadsel waarom hij het deed.
Misschien heeft hij den Meester willen dwingen
't Bewijs te geven van zijn koningschap,
Want toch, hartstochtelijk hing hij hem aan.
Met een verbijsterenden hartstocht dan
Die den discipel tot een dweper maakte,
En hem met zulk een kwade drift belaagde
Dat hij door vuurgen twijfel werd verteerd.
Als hij door het discipelschap bezield
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PETRUS:

THOMAS:

THOMAS:

STEMMEN:

PETRUS:
AHASVERUS:

Gebleven, niet bezeten was geraakt
Door geesten die hem in verwarring brachten,
Had zich nooit de krankzinnige gedachte
Meester van hem gemaakt die hem ertoe
Aanzette jezus op de proef te stellen.
Want onvoorwaardlijk had hij dan geloofd
Dat hij de waarheid is gelijk hij zeide
En dat de waarheid elke proef doorstaat.
Ook die waarop de stadhouder hem stelt?
Hij is de waarheid maar Rome is macht
En macht bracht altijd waarheid in het nauw.
Geen macht heeft ooit de waarheid overleefd.
Want elke macht komt eens ten val maar niets
Ter wereld is bij machte om aan waarheid
Iets af te doen. Zij is en blijft geheel,
Zij kan nooit anders worden dan zij is.
Daarom kan er geen lot zijn dat zij vreest.
De waarheid kan niet sterven maar de macht
Kan hem vernietigen door wien zij spreekt.
Acht gij hem daarom toch niet zeer bedreigd?

ANDREAS: Gelooft gij dat hij zich bevrijden zal?
PETRUS: 'k Vertrouw op hem in elke omstandigheid

Want wat er ook geschiedt, hij blijft de Meester,
En daar ik weet dat niets hem verontrust
.Besef ik dat ook ik gerust moet zijn.

AHASVERUS(snelt op de groep discipelen toe, heftig en ontsteld).
Gij zijt toch de discipelen van jezus?
Gij kent ons.

'k Heb u overal gezocht.
'k Kom uit de stad.

Hebt gij nieuws van den Meester? -
Zeg wat gij weet! - Spreek! - Wat is er gebeurd?

AHASVERUS:Kent gij Bar-abbas? Bar-abbas is vrij.
Het volk juicht langs de straat. Het riep om hem.
De stadhouder Pilatus liet de keus
Aan het volk over, het koos Bar-abbas.
En jezus wordt daarom -

PETRUS(angstig):' terechtgesteld?



THOMAS:

THOMAS:

THOMAS:
JACOBUS:
JOHANNES:
ANDREAS:
PETRUS:

JUDAS

AHASVERUS:Men zegt het. Ja. Dat hij gekruisigd wordt.
JACOBUS: Dus toch!
THOMAS: Dus toch zal het zijn leven kosten.
STEMMEN: Dan zijn ook wij verloren ... 't Is te laat.
THOMAS: Wij moeten zoo snel mooglijk hiervandaan!
AHASVERUS:Is dat de geest van de discipelen,

Dat gij u tracht te redden door de vlucht?
Wij vluchten niet maar om te blijven werken
In zijn geest stellen w'ons in veiligheid.

AHASVERUS:Waar zijt gij veilger dan in zijn nabijheid?
En waar valt meer te doen dan aan zijn zij?
Waarom hebt gij u hier teruggetrokken?
Het is aan u meer dan aan eenig ander
Erbij te zijn wanneer hij zich bevrijdt.

PETRUS(hem bij den arm grijpend) :Gelooft gij dat hij zich bevrijden zal?
AHASVERUS:Gij twijfelt er toch minder aan dan ik?
PETRUS(dringend): Dus, gij gelooft dat hij zich zal bevrijden?!
JACOBUS: Petrus!
PETRUS: Ik weet het. Ik geloof in hem.

(Hij ziet zwijgend voor zich uit).
Laat ons voorloopig naar de bergen trekken,
Daar wachten tot de rust is weergekeerd
En hopen dat hij zich weer bij ons voegt.

JOHANNES: Het best is hier bij den vertrouwden hof,
Waar alles ons aan hem herinnren moet,
Aandachtig in zijn geest ons te verdiepen.

PETRUS(abrupt): Elk voor zich wete of hij wil gaan of blijven.
Maar ik ga naar Jerusalem terug.
Ik wil erbij zijn. 'k Moet den Meester zien!
Gij stelt u noodeloos bloot aan gevaar.
Als hij gaat, waarom dan niet allen samen!
Wij blijven beter allen hier bijeen.
't Is zaak dat w'als apostIen samen blijven.
Tezamen. Maar dan toch met hem. Dus daar!
Houd mij niet op! Als ik er nog bijtijds
Wil zijn, mag ik geen oogenblik verliezen.
Vaarwel, als gij m'alleen laat gaan. Ik ga!
(Hij gaat haastig heen, in de richting van de stad).
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THOMAS:

ANDREAS:

EEN STEM:

ANDREAS:

JOHANNES:

THOMAS:

JACOBUS:

Zijn roekeloosheid brengt ons in gevaar.
Talmt dan niet langer hier!

Maar waar naar toe?
De bergen in. Waarheen zien wij nog wel.
Ik blijf in de nabijheid van den hot
Het best is dat wij ons in groepjes splitsen.
Elk op zichzelf vallen wij 't minste op.
Zoo raken de discipelen verdeeld.
Eén in den Meester, zonder Meester velen,
En weldra handelt elk voor zich alleen.
(Zij gaan in de andere richting, langzaam en nog rede-
twistend heen). (Slot volgt)



EMANUEL QUERIDO

dcor

W. CAHN

In de zomer 1943 grepen de naziknechten Emanuel Querido en
zijn vrouw in hun schuilplaats, brachten hen naar Westerbork,
om hen vervolgens te deporteren. Zij kwamen niet terug.
Toen was Em. Querido 72 jaar oud. Iets langer dan een jaar had
ik hem niet meer gezien. Hij had niet veel van een grijsaard, deze
kleine, beweeglijke man. Hij was jong in iedere beweging, geeste-
lijk springlevend en hij reageerde vlug en scherp op alle indrukken.
Hij had in zijn oude jaren niets verloren van zijn geestelijke en
lichamelijke levendigheid, niets van zijn sanguïnische reactie, niets
van de vlugge, hoekige bewegingen van den Portugesen Jood.
Zijn hoofd met de grote vlezige neus, met het dun geworden witte
haar, met de grijpende, blauwe, misschien iets te harde ogen had
niet veel van de broze, doorschijnende schoonheid van de ouder-
dom. Maar het was indrukwekkend en in zijn vlug wisselende
uitdrukking vol van levende aesthetische aantrekkingskracht. Na
één blik op dit gelaat, na zijn eerste woord vergat men de haast
dwergachtige kleinheid van zijn gestalte.
In het gesprek was hij op den man af, geconcentreerd, precies.
In de indeling van zijn dagwerk, in de inrichting van zijn huis,
in zijn verzorgde kleding overheerste een orde en precisie, die
men pedanterie had kunnen noemen, als ze niet zo stijlvol was
geweest.
Als zakenman zeer gesloten, ja wantrouwig, kon hij tegenover
zijn vrienden vaak tot aan de grens van de schaamteloosheid
openhartig zijn. En zijn vrienden noodzaakte hij haast tot open-
hartigheid. Hij had dikwijls een kinderlijk plezier in tamelijk
simplistische psychologische analyses van zijn eigen en van ander-
mans beweegredenen. Aan deze vaak te eenvoudige psychologische
oordelen hield hij hardnekkig vast en dat gaf hem ook tegenover
een sterker intellect, maar zeker tegenover iemand met groter
relativiteitsbesef, dikwijls een zeker overwicht. De basis, waarop hij
stond, was stevig. Ook als men ze niet als juist erkende, poogde
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men haast nooit deze basis te bestrijden. Hij was, zoals hij ver-
klaarde, een felle tegenstander van discussies, maar hij disputeerde
graag en met hartstocht. Hij had de oprechte wens rechtvaardig
te zijn, maar omdat hij een mens met scherpe hoeken en kanten
was, was hij niet makkelijk voor zijn omgeving. Zijn wil kon hij
met buitengewone taaiheid doorzetten.
Naar afkomst en opvoeding was hij niet voorbestemd om die rol
in het geestelijke leven van Nederland te vervullen, die hem dank
zijn schepping, de N.V. Em. Querido's Uitgevers Mij., ten deel
is gevallen. Zoon van een Amsterdamsen diamantbewerker, was hij
met I I jaar leerling in "het vak", vervolgens diamantklover, boek-
verkoper aan de Amstel, administrateur bij Herman Heijerman's
toneelgezelschap, leider van de boekenafdeling van de Bijenkorf,
eindelijk, 1915, uitgever. De N.V. Em. Querido's Uitgevers Mij.
was een bescheiden begin, waar hij zijn eigen vertegenwoordiger,
boekhouder, lector enz., zo nodig expeditieknecht was. Hij ver-
telde graag en met luim van deze tijd van hard werken, grote
zorgen, maar ook groeiend succes. .
Daarnaast vond hij de tijd zijn grote roman te schrijven, eerst bij
zijn vriend Willy Brusse, later bij zijn eigen uitgeverij onder het
pseudoniem Joost Mendes onder de titel "Het geslacht der Santel-
janos" verschenen. Voor de groei van zijn Mokum en van de
arbeidersbeweging had hij een diepe en niet alleen passieve be-
langstelling. Henriëtte Roland Holst en Herman Gorter vereerde
hij met een zekere hartstocht, met Henri Polak was hij tot op het.
laatst in vriendschap verbonden.
Mijn mooiste uren met hem had ik, toen hij met iets overdreven
pathos uit zijn grote roman las. Hij heeft mij het boek geheel voor-
gelezen. Zijn commentaren, vol humor, vaak scherp en sarcastisch,
zouden een bock van tien keer de omvang van zijn lijvig werk
gevuld hebben. Hij heeft mij - vreemdeling, errügrant, onbekend
met milieu, historie, tradities en gewoonten - plastischer en kleu-
riger inzichten gegeven dan gezette studie mij had kunnen ver-
schaffen. Misschien is het daarom voor mij moeilijk, om niet te
zeggen onmogelijk, over de literaire kwaliteiten van dit boek te
oordelen. Het is voor mij een zeer persoonlijke belevenis geworden,
niet te scheiden van de persoonlijkheid van den schrijver, voorlezer
en commentator.
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Zijn roman is een autobiographische roman à def, waar mij
o.m. altijd de ambivalente houding tegenover zijn broer Is. Querido
getroffen heeft. Waarschijnlijk heeft Em. Querido zijn broer over-
schat, waarschijnlijk was hij ook van een soort naijver bezeten.
Zijn uitgeverij heeft hij tot een onderneming met een scherp profiel
gemaakt. Ze had niets van het warenhuis karakter van vele moderne
uitgeverijen, waar de stijl niet meer in de geaardheid van de uit-
gaven, maar ten hoogste nog in het warenmerk ligt. De typogra-
fische verzorging van zijn uitgaven was voor hem van het grootste
belang. Aan een titelpagina, die niet voldeed, kon hij desnoods
een week werk besteden. Zijn projekten dreef hij ook, tegen sterke
weerstand, met vasthoudendheid door. Zijn beroep zag hij als een
verantwoordelijke taak.
Toen hij de indruk had, dat een vertegenwoordiger niet de juiste
man was voor de aanbieding van een politiek boek, dat Em.
Querido belangrijk vond, ging de toentertijd haast 7o-jarige zelf
het land bereizen om de boekhandelaren te bezoeken; misschien
niet tot zuiver genoegen van de boekverkopers. Want hij was een
suggestieve, taaie verkoper, en zeker kocht menig boekhandelaar
veel meer dan hij eigenlijk wilde. Maar de oude heer had met zijn
vermoeiende reis zijn doel ber:eikt..
Zijn eerste grote succes was nog gedurende de eerste wereldoorlog

de Nederlandse vertaling van Barbusse "Het Vuur". Van zijn lite-
raire uitgaven noem ik alleen de namen van Albert Verwey, Herman
Gorter, Werumeus Buning, Dirk Coster, :Marsman en Du Perron,
dan de Gedenkschriften van Troelstra, de boeken van Wibaut,
Wiardi Beckman, van Jan en Annie Romein en De Kadt. Met de
uitgave van de Salamander-reeks deed hij belangrijk werk' ter
verspreiding van een goed en goed uitgevoerd boek tegen een lage
. prijs. Het lijkt mij niet overdreven, watJ. Greshoffindertijd schreef:
(De Salamander-reeks) "is bezig zich een onschatbare verdienste
ten opzichte van de Nederlandsche literatuur van gisteren en nu
te verwerven." Het zal moeilijk vallen Em. Querido's aandeel als
uitgever uit de Nederlandse beschaving weg' te denken.
Dat hij van begin af in de voorste rij van het anti-fascistische front
stond, sprak bij zijn politieke gezindheid en zijn temperament
vanzelf. Hij was de medeoprichter van "Querido Verlag", dat een
internationale reputatie zou verwerven en onmiddellijk na de
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jammerlijke ineenstorting van de Republiek van Weimar spreek-
buis van de geëmigreerde schrijvers geworden is.
Naar zijn gevoel was hij anti-Duits, en hij verklaarde dit feit niet
zonder zelfironie uit een belevenis van zijn prille jeugd, toen een
Duits nichtje, ouder dan hij, de liefde van het jongetje voor haar
bij zijn familie en zijn vriendjes belachelijk gemaakt had. En op
deze anti-Duitse houding, eigenlijk tegen ieder Duitser gericht,
liet hij, weer zuiver op zijn gevoel afgaande, slechts één uitzonde-
ring toe.
De intocht van de gehate Hitlerbende, de dreigende vernieling
van zijn levenswerk, het verlies van zijn zaak, van zijn geliefd huis
in het Gooi, hebben hem sterk aangegrep.en, maar zeker niet ge-
fnuikt. Tot op het laatst heeft hij met zijn mooi, zorgvuldig, regel-
matig handschrift aan het schrijven van een nieuwe roman ge-
werkt en aan enkele rijpe, melancholieke, naar de vorm volmaakte
verzen gevijld.
Zo dapper als hij geleefd heeft, zal hij de dood tegemoet zijn gegaan.



TITUS BRANDSMA

1881-1942

door

FERD. SASSEN

Op 20 Januari 1942 werd Titus Brandsma, Carmeliet en hoog-
leeraar aan de R.K. Universiteit, in zijn klooster te Nijmegen door
den S.D. gearresteerd. Men bracht hem eerst naar Arnhem, in
het Huis van Bewaring, later naar Scheveningen, in het "Oranje-
Hotel", toen naar Amersfoort, waar hij de laatste weken van den
barren winter in het beruchte concentratiekamp meemaakte,
zonder zijn opgewektheid ooit te verliezen, ten slotte naar Dachau.
Daar is hij op 26 Juli van hetzelfde jaar overleden. De bijzonder-
heden van zijn sterven zijn onzeker. Het fijngebouwde lichaam,
dat reeds door een langdurige inwendige ziekte was ondermijnd,
heeft den zwaren arbeid, aan den gevangene opgelegd, niet kunnen
verdragen. Wij mogen aannemen, dat Brandsma met de vast-
houdendheid van zijn Frieschen volksaard zich tot het laatste van
zijn krachten heeft ingespannen, tot ook hem de dood uit de
kwellingen is komen verlossen.
Verzet tegen den vijand was ook zijn "misdaad" geweest. Wij
hoorden het hem zeggen in de wachtkamer der hoogleeraren:
"Verzet en nog eens verzet, dat is de eenig mogelijke houding."
Bij die woorden had Brandsma het niet gelaten. De geschiedenis
van zijn aandeel in de verzetsbeweging kan nog niet worden ge-
schreven. Wel kennen wij daarvan de laatste bladzijde. Op 16
Januari 1942 hadden de Bisschoppen van Nederland een circulaire
gericht aan de directeuren en redacteuren van alle katholieke
bladen, waarin zij het opnemen van artikelen en advertenties,
die de strekking hadden de N.S.B. te bevorderen, ten strengste
verboden. Brandsma had als adviseur van de Kath. Journalisten-
vereeniging de opdracht, deze circulaire aan de geadresseerden
uit te reiken en persoonlijk toe te lichten. Dat was de druppel,
die den emmer van bezwaren van de Gestapo tegen hem deed
overloopen. Vier dagen later was hij gevangen.
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Op zijn Frieschen aard en afkomst wilde Brandsma zich steeds

gaarne beroepen. En inderdaad toonde hij in al zijn gedragingen
een vastheid van karakter en een weloverwogenheid, die tot de
beste eigenschappen van het Friesche volk behooren. Die karakter-
vastheid had echter niets hards; zij was bij dezen tengeren en be-
weeglijken man met de pittige oogen en het levendig gebaar ver-
zacht door een goedheid, waar het diepste van zijn wezen en van
zijn innerlijke overtuigingen in uitstraalde.
Uit die overtuigingen, bewust doorleefd en in een intense practijk
van geestelijk leven gestaald, heeft Brandsma ook de kracht geput
tot de waarlijk onoverzienbare werkdadigheid, waarmede hij zich
te midden van het concrete gebeuren van het Nederlandsche
religieuze en cultureele leven heeft bewogen. Niet de sfeer van het
abstracte was zijn werkgebied, maar die van de individueele werke-
lijkheid, waar hij, door de zuiverste motieven bewogen, weldoende
is rondgegaan. Als "vrijgestelde" van het Katholieke beschavings-
leven heeft hij jaar in, jaar uit geheel ons land van Noord tot Zuid
doorkruist en overal iets van den rijkdom van zijn persoonlijkheid
uitgestrooid. Hij predikte, gaf conferenties en retraites, presideerde
huldigingsbijeenkomsten, organiseerde bedevaarten en omgangen,
bevorderde wetenschap en onderwijs in het geliefde Friesland als
lid van de Fryske Akademy en van den Provincialen Frieschen
Onderwijsraad, en bezielde er het Katholiek réveil als bestuurslid
van het Roomsk Frysk Boun.
De vaardigheid van het practische inzicht maakte dezen veel-
zijdigen monnik bij uitstek geschikt om moeilijkheden van zake-
lijken aard op te lossen, .meeningsverschillen te overbruggen of.
persoonlijke tegenstellingen te helpen verzoenen: Daarbij kwam
nog, dat zijn bemiddeling nooit met moeite behoefde te worden
verkregen, maar altijd werd aangeboden met een gulheid, die den
schijn wekte alsof men den schenker een dienst bewees, door zelf
een dienst van hem te vragen. Brandsma's hulpvaardigheid was
in letterlijken zin onuitputtelijk. Er werd natuurlijk ook misbruik
van gemaakt, door oplichters in stoffelijken en geestelijken zin,
maar het vele goede, dat ontclbaren door zijn tijdige hulp hebben
verkregen, weegt ruimschoots daartegen op.
De veelvuldige en gevariëerde werkzaamheden, welke Brandsma
bij het hem opgedragen ambt van hoogleeraar in de wijsbegeerte
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op zich had genomen, heeft hem verhinderd, publicistischen arbeid
van grooten omvang te ondernemen. Tot de geschriften uit zijn
vroegere jaren behoorde de Nederlandsche uitgave van de werken
van St. Teresia van Avila (1916). Daarnaast publiceerde hij artike-
len over natuurphilosophie en aesthetiek. Baanbrekend werk ver-
richtte hij met zijn praeadvies over de Middeleeuwsche Wijs-
begeerte in de Nederlanden (1931). Zijn historische studies oriën-
teerden zich geleidelijk naar de geschiedenis van de Nederlandsche
spiritualiteit en mystiek. Uitgebreide onderzoekingen naar hand-
schriften van Nederlandsche geestelijke geschriften in het buiten-
land hadden hem. een zeer omvangrijke phototheek doen ver-
zamelen, die voor verder onderzoek nog overvloedig materiaal kan
opleveren.
Bij zijn taak als Nederlander in den bezettingstijd is Brandsma
steeds gedragen geweest door zijn Christelijke overtuiging, die hem
de vaderlandsliefde als plicht oplegde. Dat hij zich aan dien plièht
.met dezelfde opgewektheid gewijd heeft, waarmede hij al zijn werk
verrichtte, kon niemand verwonderen, die hem ook maar eenigs-
zins van nabij mocht kennen. Slechts aan zeer weinigen was het
gegeven, tot zijn intimiteit door te dringen, maar het nobele van
zijn inborst werd aan ieder duidelijk, die hem benaderde. In de
herinnering van zijn vele vrienden blijft zijn beeld omgeven door
een stralende goedheid. Een echte Fries, een overtuigd Christen,
en daarom ook een goed Nederlander: zoo zal Titus Brandsma
voor ons blijven leven.



AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE:
MI' J. C. VANSCHAGEN,geb. 1891

Is tot 1942 in dienst van de gemeente Rotter-
dam geweest, laatstelijk als chef personeels-
zaken. Sindsdien woont hij te Maarsseveen
als auteur en beeldend kunstenaar; schrijver
van Narrenwijsheid.

Dl' ANNIE ROMEIN-VERSCHOOR,geb. 1895
Redactrice van De Vrije Kunstenaar; heeft
o.a. Vrouwenspiegel geschreven en met haar
man Erflaters van onze Beschaving.

LOUKE. ROESTCROLLIUS-VANDOORN,geb 1919
Heeft kort voor de oorlog een bundel verzen
gepubliceerd: Wisselgeld.

Dl' R. JACOBSEN,geb. 1876
Historicus en kunsthistoricus, voorheen con-
rector van het Erasmiaans Gymnasium te Rot-
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Geboren te Soerakarta, Java, is nu werkzaam
aan het Sinologisch Instituut te Leiden.

ANTHONIEDONKER(Prof. Dl' N. A. Donkersloot) geb. 1902
Hoogleraar Nederl. Letterkunde aan de Univer-
siteit van Amsterdam, voorheen redacteur van
De Stem, thans van De Nieuwe Stem en van het
Critisch Bulletin, dichter en essayist.

Dl' W'. CAHN,geb. 1903
Van 1934 tot aan de oorlog werkzaam aan
Querido-Verlag te Amsterdam, thans bureau-
redacteur van de E.N.S.I.E.
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Nieuwe uitgaven:

ANTHONIE DONKER

TRALIEVENSTER
GEDICHTEN, GESCHREVEN IN DE DIDTSE
STRAFGEVANGENIS TE SCHEVENINGEN

PRIJS f2.- INGENAAID

*
DR S. HOFSTRA

DE HOUDING VAN DEN MENSCH
TEGENOVER DE NATUUR

Een origineel en :interessant geschrift, ;waarin de schrijver de ver-
schillende relaties die de mens tot de natuur kan hebben, op scherp-
zinnige wijze onderzoekt. Duidelijk toont de schrijver aan, dat in
verschillende tijdperken en bij verschillende volken het accent telkens
weer op een andere houding ligt. Belangrijke aantekeningen ver-
hogen de waarde van dit boekje.

PRIJS f 2.50 GEBONDEN

*
Binnenkort verSchijnt:

DE VERNIEUWING VAN ONS
STAATKUNDIG BESTEL

DOOR

MR DR JAN F. DE JONGH
De schrijver, tot voor kort chef van het kabinet van den Minister
van Handel en Nijverheid, poogt in dit boek, na een analyse van
de fouten van het verleden, een weg te wijzen naar een staatkundige
organisatie, waarbij, behalve aan de eisen van vrijheid en democratie, .
ook aan de eisen van doortastendheid. slagvaardigheid en efficiency
wordt voldaan. Tal van actuele politieke vraagstukken komen daarbij
ter sprake.

PRIJS f 4.25 GEBONDEN

VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL
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